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RESUMO 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica, que se caracteriza por 

uma elevação da concentração da glicose sanguínea, resultante da falta total ou 

parcial de secreção de insulina e, redução da sensibilidade desta hormona nos 

tecidos periféricos. Estão hoje identificados vários tipos da diabetes, sendo os 

mais comuns a Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

Várias complicações agudas e crónicas estão associadas a esta doença, que em 

muito comprometem o estado de saúde dos indivíduos. A sua prevalência tem 

vindo a aumentar em todo o mundo, sendo a Europa, com 48 milhões de 

diabéticos, a ocupar o primeiro lugar. Em Portugal estima-se que em 2007 havia 

8,2% de indivíduos diabéticos e os números esperados para 2025 (9,8%) 

parecem estar completamente ultrapassados. 

A intervenção nutricional é extremamente importante quer na prevenção, 

quer no controlo da diabetes. A ingestão energética excessiva e vários macro e 

micronutrientes, estão hoje identificados como possíveis factores de prevenção e 

controlo da diabetes. 

O Nutricionista desempenha um papel fundamental na educação alimentar 

dos indivíduos com risco aumentado de desenvolver DM, no sentido de prevenir 

ou retardar o aparecimento da doença. A sua integração em equipas 

multidisciplinares é indispensável, sendo responsável pela transferência de 

competências ao diabético, que lhe permitam gerir a sua alimentação. 

 

Palavras-Chave: 

Diabetes Mellitus, Prevenção, Intervenção Nutricional, Obesidade, 

Macronutrientes, Micronutrientes. 
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ABSTRACT 

Diabetes Mellitus is a metabolic disorder, characterized by an elevated 

concentration of blood glucose. Diabetes results from partial or total lack of insulin 

secretion and reduction of the sensitivity to this hormone in peripheral tissues. 

Today, several types of diabetes are identified and type 1 and type 2 diabetes are 

the commonest. Diabetes is associated with several acute and chronic 

complications, which have a negative impact on the health status of individuals. Its 

prevalence is increasing worldwide, and Europe, with 48 million diabetics, 

occupies the first place. In Portugal, we have at this moment – 2007 8.2% of the 

population with diabetes and the figures espected to 2025 (9,8%) are completely 

overpassed. 

The nutritional intervention is extremely important both in prevention and 

control of diabetes. The excessive energy intake and several macro and 

micronutrients are now identified as intervention factors to the prevention and 

control of diabetes. 

The Nutritionist plays a key role in nutrition education of individuals belonging 

to the groups in risk of developing diabetes. Multidisciplinary teams are essential 

to prevent or delay the onset of the disease. Nutritionist is responsible for the 

transfer of skills to the diabetic patient, allowing to manage his food intake. 

 

Keywords: 

 Diabetes Mellitus, Prevention, Nutritional Intervention, Obesity, 

Macronutrients, Micronutrients. 
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INTRODUÇÃO 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada por 

hiperglicemia resultante da falta total ou parcial de secreção de insulina, e 

possível redução da sensibilidade desta hormona nos tecidos periféricos. A 

hiperglicemia crónica está associada com complicações a longo prazo em órgãos 

alvo, resultando em elevadas taxas de morbilidade e mortalidade (1, 2). 

O diagnóstico da diabetes pode ser feito de três formas distintas: 

 Glicose plasmática em jejum ≥126 mg/dl (7 mmol/L) em duas 

determinações em dias diferentes. O jejum é caracterizado pela não ingestão 

de alimentos durante pelo menos 8 horas. 

 Sintomas de hiperglicemia e uma glicose plasmática casual ≥ 200 

mg/dl (11,1 mmol/L). Glicose plasmática casual é definida como sendo a 

glicose plasmática em qualquer altura do dia, sem olhar à hora da última 

refeição. Os sintomas clássicos de hiperglicemia incluem poliúria, polidipsia e 

inexplicável perda de peso. 

 Glicose plasmática ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) durante a prova de 

tolerância oral à glicose (PTOG). A PTOG foi descrita pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que indica uma ingestão de 75 g de glicose em 

jejum dissolvida em água. Apenas se considera o valor da glicemia plasmática 

às 2 horas (2, 3).  

Estão hoje definidos vários tipos de diabetes, sendo os mais comuns a 

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e a Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). 

A DM1, muitas vezes denominada de Diabetes insulino-dependente, é 

causada por uma activação de diversos mecanismos imunológicos, que 
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conduzem a uma progressiva lesão das células β dos ilhéus pancreáticos com 

diminuição, também progressiva, da produção de insulina (2, 4, 5).   

A DM1 representa apenas 5 – 10% do total de diabéticos, podendo afectar 

pessoas de qualquer idade, mas geralmente ocorre em crianças e adultos jovens. 

A taxa de destruição das células β é bastante variável, sendo rápida em alguns 

indivíduos, como lactentes e crianças e lenta noutros, como é o caso dos adultos. 

A destruição auto-imune das células β tem várias predisposições genéticas, e 

está também relacionada com factores ambientais, ainda pouco definidos. Sabe-

se hoje que estes doentes estão também propensos a outro tipo de doenças 

autoimunes, como a doença de Graves, tiroidite de Hashimoto, doença de 

Addison, anemia perniciosa, entre outras.  

Em alguns diabéticos tipo 1, a etiologia da doença não é conhecida. Estes 

doentes têm uma permanente insulinopenia e risco elevado de cetoacidose, mas 

não têm provas de autoimunidade (Diabetes Idiopática) (2).  

Na DM1, devido à destruição das células β do pâncreas, os doentes têm 

uma deficiência absoluta de insulina e, como tal, o principal modo de tratamento 

são as injecções diárias de insulina, para controlar os níveis de glicose no 

sangue. Nenhum dos antidiabéticos orais pode melhorar a hiperglicemia na 

ausência de insulina endógena (6). 

A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é mais comum, representando 90-95% de 

todos os diabéticos. É caracterizada por graus variáveis de insulinorresistência 

associados a graus variáveis de insulinopenia. A insulinorresistência localiza-se 

no tecido adiposo, no fígado e no músculo. Na fase inicial da doença, o aumento 

da insulinorresistência periférica é compensado pelo aumento da secreção 

pancreática de insulina. O aumento progressivo da insulinemia é considerado 
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uma resposta adaptativa do pâncreas a uma maior dificuldade no controlo da 

glicemia, provocado pela insulinorresistência. Quando a glicemia de jejum é 

superior a 140 mg/dl, a célula β pancreática fica incapaz de aumentar mais a 

secreção de insulina e inicia o seu declínio secretório (5). Numa fase posterior 

poderá haver uma falência das células β.  

Na fase inicial da doença, o controlo da glicemia é possível, tendo em conta 

alguns cuidados com a alimentação, exercício físico regular e antidiabéticos orais 

com acção sensibilizadora da insulina (metformina). Em fases posteriores, poderá 

ser necessário associar outros antidiabéticos orais com acção insulinosecretora. 

Em doentes com vários anos de evolução da doença, e mesmo em algumas fases 

mais precoces, a secreção e as reservas de insulina diminuem, e pode haver 

necessidade de tratamento com insulina (2, 5, 6).  

A etiologia específica da DM2 ainda não está claramente identificada, mas 

sabe-se que nestes doentes a destruição autoimune das células β do pâncreas 

raramente ocorre (2). A maioria dos doentes são obesos e, a obesidade em si, 

causa algum grau de resistência à insulina (2, 7). A insulinorresistência pode 

melhorar com a redução do peso e/ou tratamento farmacológico, mas raramente é 

revertida. Este tipo de diabetes, em muitos dos casos, permanece alguns anos 

sem ser diagnosticada, uma vez que a hiperglicemia se desenvolve 

gradualmente, e inicialmente não é suficientemente grave para o doente notar 

qualquer um dos sintomas clássicos da diabetes. Desta forma, estes doentes têm 

um risco aumentado de desenvolver complicações micro e macrovasculares. 

O risco de desenvolver DM2 aumenta com a idade, obesidade e inactividade 

física (2). É mais frequente em pessoas com idade superior a 45 anos que têm 

excesso de peso. No entanto, como consequência do aumento da obesidade 
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entre os jovens, está a tornar-se cada vez mais comum em crianças e adultos 

jovens (4, 8). 

O aparecimento da DM1 é geralmente repentino e dramático e vem 

normalmente acompanhado dos seguintes sintomas: Boca seca e sede constante 

(polidipsia); cansaço; súbita perda de peso; infecções recorrentes; visão turva; 

poliúria e polifagia. Estes mesmos sintomas podem também afectar doentes com 

DM2, mas são geralmente menos evidentes, isto porque o aparecimento da DM2 

é gradual.  

Quer a DM1 quer a DM2 são consideradas doenças multifactoriais onde 

entram em linha de conta factores genéticos e ambientais, alguns dos quais 

comuns aos dois tipos (9). 

Além da DM1 e da DM2, como já referido, os dois tipos mais frequentes 

desta doença, estão também identificadas outras categorias, como a Diabetes 

Gestacional (DG) que, como o próprio nome indica, está associada a alterações 

da glicose sanguínea durante a gravidez. A DG afecta aproximadamente 4% do 

total de gestações dos E.U.A., apresentando cerca de 135.000 novos casos 

anuais. Além da DG estão também identificados outros tipos específicos, tais 

como a Diabetes tipo MODY (Maturity – Onset Diabetes of the Young) e Diabetes 

secundária a outras condições ou patologias, como por exemplo após cirurgia, 

pancreatites, neoplasia, infecções, ou até mesmo induzida por alguns químicos 

como por exemplo fármacos (2, 10).  

A diabetes tipo MODY é resultante de um defeito primário na secreção da 

insulina. Caracteriza-se por manifestação em idade precoce e por uma pesada 

história familiar com transmissão autossómica dominante. Crê-se que o MODY 

atinja cerca de 1 – 5% do total de doentes com diabetes (11). 
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A DM está associada com complicações agudas, como a cetoacidose, o 

coma hiperosmolar, a acidose láctica e a hipoglicemia, bem como o 

desenvolvimento de lesões a longo prazo, nomeadamente a retinopatia, a 

neuropatia, a nefropatia e as complicações cardiovasculares. O doente diabético 

tem ainda maior probabilidade de desenvolver infecções bacterianas e fúngicas(4). 

Há uma possível associação entre a diabetes e a prevalência das seguintes 

infecções: cistite, pielonofrite, pneumonia, gripe, bronquite crónica, entre 

outras(12). Recentemente foi também feita uma associação entre a diabetes e o 

aumento de risco de fracturas (13). 

A DM apresenta variações de incidência e prevalência nas várias regiões do 

mundo, com um crescimento progressivo em todas elas. A diabetes é hoje em dia 

uma das doenças não contagiosas mais frequentes em todo o planeta. Estima-se 

que na actualidade há cerca de 194 milhões de diabéticos em todo o mundo, que 

representam 5,1% da população adulta, e prevê-se que aumentará até aos 333 

milhões de indivíduos no ano de 2025. A região da Europa com 48 milhões e a do 

Pacífico Ocidental com 43 milhões têm na actualidade o número mais elevado de 

pessoas com esta doença. Esta situação vê-se agravada devido ao aumento do 

número de pessoas com Diminuição da Tolerância à Glicose (DTG), cerca de 314 

milhões, e prevê-se que aumente para 472 milhões em 2025 (14, 15).  

Em Portugal, uma vez que os estudos de prevalência dos diferentes tipos de 

DM não foram efectuados em amostras representativas, consideram-se os dados 

do Inquérito Nacional de Saúde (INS), que estimam em 1999 uma prevalência de 

4,7% e em 2006 de 6,7%. Segundo a IDF estima-se uma prevalência da diabetes 

em Portugal no ano de 2007 de 8,2% e prevê-se um aumento para os 9,8% em 

2025 (14). De acordo com os estudos DIAMOND da OMS e EURODIAB, na 
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década de 90 a incidência da DM1 situar-se-ia, em Portugal, entre os 5 e os 9,9 

casos por 100.000 habitantes/ano (16). 

É universalmente reconhecida a baixa adesão aos regimes terapêuticos, 

especialmente no caso das doenças crónicas. Nos países desenvolvidos, a 

adesão ao tratamento nas doenças crónicas é, em média, somente de 50%. A 

baixa adesão aos tratamentos constitui um sério problema de saúde pública, por 

reduzir os benefícios do tratamento e conduzir a desnecessárias prescrições de 

aumento das dosagens ou de fármacos mais potentes. 

Na diabetes a adesão ao regime terapêutico é extraordinariamente 

importante, uma vez que os resultados desta doença são determinados, numa 

larga extensão, pelo nível de adesão do doente à medicação e à mudança de 

estilo de vida. A análise de diferentes estudos realizados nesta área, sugere que a 

adesão dos indivíduos com diabetes ao regime terapêutico também é baixa. Os 

indivíduos parecem aderir mais facilmente a alguns componentes do tratamento 

que a outros, verificando-se uma maior adesão aos aspectos médicos 

(medicação) e menor adesão aos aspectos comportamentais (alimentação e 

actividade física) (17). A experiência mundial dos centros de tratamento da DM tem 

mostrado que os cuidados ao indivíduo diabético são, de facto, melhorados 

quando a equipa multidisciplinar e o paciente se consciencializam da importância 

dos diversos aspectos envolvidos no controlo da doença (18, 19). 

Ao longo deste trabalho será desenvolvida e explicada a importância da 

intervenção nutricional na prevenção e no controlo da diabetes. 
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FACTORES DE RISCO NO DESENVOLVIMENTO DA DM1 

Como já referido anteriormente, a DM1 é uma das doenças crónicas mais 

comuns em crianças, estando a alastrar-se por todo o mundo. Apesar das causas 

que levam à destruição autoimune das células β do pâncreas não estarem ainda 

bem definidas, estudos epidemiológicos verificam que a incidência deste tipo de 

diabetes é mais elevada em Caucasianos em comparação com Afro-Americanos 

ou Hispânicos. Verifica-se também que há um aumento de risco na puberdade e 

uma maior frequência de ocorrência da doença durante os meses de inverno, o 

que leva a sugerir que as viroses, a idade, a raça e etnia, os factores 

socioeconómicos e os factores nutricionais poderão estar envolvidos nas causas 

desta doença. 

Vários estudos têm fornecido provas que a raça e etnia representam um dos 

mais importantes factores de risco na DM1. A incidência desta doença é mais 

elevada em crianças dos países escandinavos, é intermédia nos Estados Unidos, 

na Espanha e Nova Zelândia, enquanto os países Asiáticos e a América Latina 

têm a mais baixa incidência em todo o mundo. 

O Género não parece ser um factor determinante na DM1, uma vez que as 

taxas de incidência são geralmente semelhantes entre o sexo masculino e o sexo 

feminino.  

Relativamente à distribuição por idade, esta também é relativamente 

coerente em todas as populações. Há uma pequena incidência nas crianças do 

sexo masculino com aproximadamente 5 anos de idade, e uma maior incidência 

ocorre durante a puberdade, em ambos os sexos. Foi sugerido por alguns 

estudos que factores imunológicos e/ou metabólicos relacionados com o 
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crescimento acelerado durante a adolescência contribuem para a etiologia da 

DM1. 

As variações sazonais são também apontadas como um factor de risco 

para a DM1 em todo o mundo. A maioria dos estudos, tanto do norte como do sul 

do hemisfério, encontram uma menor ocorrência do número de casos de DM1 

durante os meses quentes de verão. 

Alguma susceptibilidade genética tem também sido apontada como factor 

de risco na DM1, apesar de mais de 80% dos casos ocorrerem em indivíduos sem 

história familiar de doença. Também parece haver um risco aumentado de DM1 

em indivíduos que têm familiares com DM2.  

Além dos vírus e dos factores nutricionais, que serão abordados 

posteriormente, outros factores ambientais como o stresse, a idade materna e o 

nível socioeconómico são indicados como factor de risco. Um estudo realizado no 

norte da Inglaterra demonstrou que a taxa de incidência da DM1 é mais elevada 

em pessoas mais necessitadas. Um resultado controverso foi evidenciado num 

estudo realizado na Escócia (Patterson CC; Waugh NR; 1992), onde a privação 

aparece como factor protector no desenvolvimento da DM1. A controvérsia sobre 

a relação entre o nível socioeconómico e a incidência da DM1 é ainda salientada 

por outros estudos (20). 

 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA PREVENÇÃO DA DM1 (Factores 

Nutricionais de Risco) 

Como referido anteriormente, sabe-se hoje que os factores ambientais se 

relacionam com o desenvolvimento da DM1. Até ao momento, há poucas 

evidências sobre o papel dos factores nutricionais no desenvolvimento desta 
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doença. A amamentação, as vitaminas C, D, E, a Niacina e o Zinco têm sido 

apontados como possíveis protectores para a DM1, enquanto as nitrosaminas, o 

leite de vaca, alguns cereais e a obesidade levam a um aumento de risco. 

No único estudo de coorte disponível, é evidenciado que um elevado peso à 

nascença e um crescimento rápido durante a infância estão relacionados com o 

risco aumentado de DM1 (21). A alimentação materna durante a gravidez e 

amamentação também pode influenciar o desenvolvimento de DM1 no 

descendente (1, 20, 21). Em dois estudos caso-controlo, foi demonstrado que a 

ingestão de café e chá pela mãe durante a gravidez não tinha qualquer relação no 

desenvolvimento de DM1 no descendente, embora um outro estudo tenha 

demonstrado que o consumo de café possa ter uma correlação positiva com o 

desenvolvimento desta doença no descendente. Foi também demonstrada uma 

associação positiva entre a ingestão materna de nitritos e o risco de DM1 na 

criança, independentemente do próprio consumo da criança e quando ajustado 

para vários factores sociodemográficos. Num estudo caso-controlo (Stene et al. 

2000), a suplementação da alimentação materna com óleo de fígado de bacalhau, 

durante a gravidez, foi inversamente relacionada com o risco de DM1 no 

descendente, colocando a hipótese de que a vitamina D, a vitamina A ou os 

ácidos gordos n-3, abundantes no óleo de fígado de bacalhau, possam 

desempenhar algum papel na diminuição do risco de desenvolvimento desta 

doença. 

 A amamentação parece ter um efeito protector no risco de desenvolver 

DM1, provavelmente devido à protecção contra infecções, uma vez que o leite 

materno contem imunoglobulina A (IgA), melhora a própria resposta imune da 

criança, aumenta a proliferação de células β e atrasa a exposição da criança a 
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antigénios estranhos provenientes dos alimentos (21). Vários estudos têm 

demonstrado uma diminuição do risco de DM1 em crianças que são 

amamentadas durante longos períodos de tempo (1, 20, 21). “Trial to Reduce Type1 

Diabetes in the Genetically at Risk” (TRIGR), um estudo iniciado em 2002, sugere 

que crianças com pais diabéticos ou parentes em primeiro grau, que possuem um 

elevado risco genético de susceptibilidade à DM1, devem ser amamentados pelo 

menos durante 6 meses (1). Vários estudos caso-controlo demonstram que uma 

introdução precoce de leite de vaca ou fórmulas infantis à base de leite de vaca, 

podem desencadear uma resposta imune, levando à destruição das células β do 

pâncreas, aumentando o risco de desenvolver DM1. Foi também sugerido que 

uma exposição a cereais que contenham glúten entre os 4 e os 6 meses de idade, 

oferece protecção contra o desenvolvimento precoce de autoimunidade das 

células β, em comparação com exposições anteriores ou posteriores (21). Outros 

estudos sugeriram que os nitritos provenientes dos alimentos aumentam o risco 

de DM1 nas crianças. A vitamina D tem um efeito imunomodulador e, segundo 

alguns estudos realizados em países Europeus, a sua suplementação durante a 

infância pode ter um efeito protector no desenvolvimento da DM1 (1, 20, 21). 

 

FACTORES DE RISCO NO DESENVOLVIMENTO DA DM2 

Vários são os factores genéticos e não genéticos associados ao risco de 

desenvolver DM2. 

Relativamente à idade, na maioria das populações a incidência de DM2 é 

baixa antes dos 30 anos, aumentando bruscamente em idades avançadas. 

A etnia é também considerada um factor de risco. Mundialmente, as 

diferenças interpopulacionais de prevalência da DM2 são claramente evidentes. 
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Existem sociedades tradicionais, como os Índios Mapuche no Chile e Bantu na 

Tanzânia onde a prevalência da DM2 é muito baixa, em contraste com os Índios 

Pima, em que quase metade da população adulta é afectada por esta doença. 

Nos Estados Unidos, a DM2 é aproximadamente duas vezes mais comum entre 

Negros e Hispânicos do que em Brancos Não-Hispânicos. Estas diferenças 

étnicas e geográficas podem, em grande parte, ser explicadas pelas diferenças de 

prevalência de obesidade e outros factores comportamentais de risco. No entanto, 

mesmo após o meticuloso ajuste para os conhecidos factores de risco 

demográficos e comportamentais, uma parte significativa das diferenças étnicas 

permanecem por explicar. 

A observação geral de que a DM2 tem uma componente genética é 

indiscutível. A prova mais simples é que a DM2 é mais frequente em 

determinados grupos étnicos e em determinadas famílias, possível resultado da 

partilha de vários genes. A presença de um membro na família com DM2 é 

considerado um factor de risco para o desenvolvimento desta doença. Os Índios 

Pima e Caucasianos com pelo menos um dos progenitores diabéticos, têm muito 

mais elevada incidência de DM2 do que aqueles que não têm progenitores com a 

doença. Estudos realizados com gémeos sugerem que a DM2 é altamente 

concordante entre monozigóticos e não tão evidente entre gémeos dizigóticos. 

Este tipo de estudos vem sublinhar a ideia de que os factores genéticos 

desempenham um importante papel na etiologia da DM2. Uma associação entre a 

fisiopatologia e a biologia molecular levou à identificação de inúmeros genes 

envolvidos na homeostase dos lípidos e da glicose. 

Há evidências de que indivíduos com um baixo peso à nascença têm um 

risco aumentado de desenvolver DM2 ao longo da vida. Esta associação parece 



12 
 

ser bastante forte e independente do tempo de gestação, do sexo, do Índice de 

Massa Corporal (IMC) na idade adulta, do perímetro da cintura e do nível 

socioeconómico à nascença e durante a fase adulta.  

Além dos factores já mencionados, o comportamento e o estilo de vida são 

considerados indispensáveis na explicação da etiologia da DM2. Dentro destes 

factores temos factores nutricionais e do comportamento alimentar que serão 

explicados posteriormente, temos a inactividade física, a urbanização e o nível 

socioeconómico (22). No que diz respeito à inactividade física, vários estudos 

sugerem que a prevalência de DM2 é mais baixa em indivíduos com uma prática 

habitual de actividade física (22, 23, 24). Um dos estudos demonstra que por cada 

500 Kcal de aumento de gasto energético semanal, há uma redução de 10% do 

risco de desenvolver DM2. Tudo indica que este efeito protector é devido à 

prevenção da resistência à insulina. Um outro estudo demonstrou que 931 

indivíduos não diabéticos, com uma elevada e frequente prática de actividade 

física, apresentavam valores mais baixos de insulina em jejum (um indicador de 

sensibilidade à insulina), ajustado para o IMC, idade e etnia (22). Há uma certa 

coerência nos resultados dos estudos publicados sobre actividade física e DM2, 

podendo-se concluir que um aumento do nível de actividade física diminui o risco 

de desenvolver DM2 (22, 23, 24). 

No que diz respeito à urbanização, estudos demonstram que os indivíduos 

que moram nas cidades têm uma taxa de incidência de DM2 superior à dos 

indivíduos do meio rural. Esta associação poderá estar relacionada com factores 

comportamentais e de estilo de vida mais frequentes nas zonas urbanas, como o 

sedentarismo, a obesidade e níveis elevados de stresse. O papel do stresse 

como possível factor de risco no desenvolvimento da DM2 é suportado por 
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estudos realizados a nível do sistema neuroendócrino, especialmente o Sistema 

Nervoso Simpático. Relativamente ao nível socioeconómico, estudos recentes 

constataram que um menor salário e um baixo nível educacional estão 

associados com o aumento da prevalência de DM2 (22). 

 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA PREVENÇÃO DA DM2 (Factores 

Nutricionais de Risco) 

De acordo com um relatório recente da OMS sobre nutrição e prevenção de 

doenças crónicas não transmissíveis (DCNT), a ingestão alimentar constitui um 

dos principais factores na prevenção destas doenças (25). 

Os factores nutricionais têm sido apontados como uma importante causa no 

desenvolvimento de DM2 durante séculos. A ingestão calórica total, bem como 

vários componentes da dieta incluindo os glícidos, os lípidos, o álcool e algumas 

vitaminas e minerais, têm sido alvo de vários estudos. A grave penúria alimentar 

durante as guerras, foi alvo de estudos, fornecendo provas de que a morbilidade e 

mortalidade associadas à diabetes diminuíram abruptamente com a diminuição da 

ingestão calórica (1). 

 

A Obesidade é actualmente reconhecida como uma das principais ameaças 

de saúde na maioria dos países do mundo, e um grande factor de risco no 

desenvolvimento de inúmeras doenças, incluindo a DM2 (26). Aproximadamente 

80% dos diabéticos são obesos (1, 7). 

A obesidade é uma doença crónica (27), e pode ser definida como uma 

anormal ou excessiva acumulação de gordura no tecido adiposo, ao ponto de 

causar danos na saúde (28), sendo caracterizada por um IMC ≥30 kg/m2 (1). A OMS 
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considera a obesidade como uma epidemia mundial desde 1997. Estima-se que 

existam cerca de mais de 300 milhões de obesos e mais de 1 bilião de indivíduos 

com excesso de peso (29). 

A obesidade surge como consequência de um balanço energético positivo 

durante um período razoável de tempo. Um balanço positivo de energia 

caracteriza-se por uma ingestão energética maior que o gasto, promovendo um 

aumento das reservas de energia e do peso corporal. Uma vez estabelecida a 

obesidade, processos fisiológicos tendem a manter o novo peso (28). Muitos e 

complexos factores podem levar a um balanço positivo de energia. É importante 

perceber que é mais relevante a interacção entre os diversos factores 

determinantes da obesidade, do que a acção de cada um deles isoladamente. A 

alimentação e o exercício físico influenciam em grande escala o balanço 

energético, e podem ser considerados os principais factores modificadores (28, 30). 

A Obesidade tem um efeito deletério na sensibilidade à insulina, na sua 

secreção e na maioria das alterações metabólicas associadas à diabetes, levando 

a um aumento do risco de diminuição da tolerância à glicose, e um aumento de 

risco de desenvolver DM2 (31). O ganho de peso é o principal mecanismo 

causador de insulinorresistência (21,22, 31, 32).  

Inúmeros estudos demonstram que uma diminuição do peso melhora a 

sensibilidade à insulina e diminui o risco de DM2 (21, 31). Mesmo uma pequena 

perda de peso (menos de 10% do peso corporal) melhora a sensibilidade à 

insulina e tolerância à glicose, e reduz os níveis lipídicos e a pressão 

sanguínea(31). Além do grau de obesidade, a sua duração é também um 

importante factor de risco da DM2. Em Índios Pima que atingiram um IMC ≥30, o 

risco de DM2 aumentou para 24,8/1000 pessoas/ano quando a obesidade durou 
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menos de 5 anos. Aqueles que permaneceram obesos entre 5 e 10 anos o risco 

foi de 35,2/1000pessoas/ano, e quando a obesidade durou mais de 10 anos o 

risco aumentou para 59,8/1000pessoas/ano. Estes valores foram ajustados para a 

idade, o sexo e o IMC actual (22).  

A localização da gordura corporal é também um factor de risco para o 

desenvolvimento da DM2, independentemente do IMC. Segundo vários estudos, a 

deposição de gordura a nível central/abdominal, aumenta o risco de desenvolver 

DM2 (22, 33). 

O ensaio clínico recente “Diabetes Prevention Program” (DPP), demonstrou 

que a dieta e a actividade física são mais eficazes que a metformina na 

prevenção ou retardamento da DM2 em indivíduos com uma diminuição da 

tolerância à glicose e história familiar de DM2. Os resultados deste estudo 

mostram que os indivíduos do grupo que sofreu alteração de hábitos alimentares 

e conselhos de exercício (150 minutos por semana), perderam 7% do seu peso 

corporal, com 58% de redução de incidência de DM2 contra 31% dos indivíduos 

tratados com metformina (1). 

 

Glícidos 

Os glícidos são substâncias orgânicas que têm na sua constituição Carbono, 

Oxigénio e Hidrogénio, podendo ser classificados em monossacarídeos, 

oligossacarídeos e polissacarídeos. São uma importante fonte de fornecimento de 

energia ao organismo (31). 

Uma importante medida de prevenção da diabetes e controlo metabólico 

consiste no controlo glicémico. A glicemia de jejum é directamente influenciada 

pela produção hepática. Por outro lado, a glicemia pós-prandial é modulada, 
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essencialmente, pela velocidade de libertação de glícidos para a corrente 

sanguínea após as refeições, pela síntese de insulina e pela sensibilidade 

tecidular periférica à sua acção. 

O conceito de Índice Glicémico (IG) foi proposto desde 1981 por Jenkins et 

al. com o intuito de se caracterizar o perfil de absorção dos glícidos, e classificar 

os alimentos com base nos seus efeitos nos níveis de glicemia. O IG consiste 

numa escala de resposta glicémica a uma quantidade fixa de glícidos (50g), 

quando comparado com a resposta glicémica de um alimento padrão, geralmente 

glicose ou pão. O IG é um indicador da qualidade de glícidos consumidos. 

A Carga Glicémica (CG) do alimento é o produto do IG pela quantidade de 

glícidos. A CG de uma refeição seria o resultado do efeito glicémico desta como 

um todo, sendo uma medida de avaliação da quantidade e qualidade de 

glícidos(25, 34, 35). 

Um estudo epidemiológico prospectivo “Nurses Health Study”, conduzido em 

65.173 mulheres Americanas com idade entre os 40 e os 65, anos demonstrou 

uma associação positiva entre o consumo de alimentos com elevado IG e a 

incidência de diabetes, após 6 anos de seguimento. Num outro estudo, foi 

evidenciado que mulheres que faziam refeições com maior CG, associada ao 

menor consumo de fibras de cereais, apresentaram maior risco de desenvolver 

DM2, quando comparadas às mulheres que referiam refeições habituais com 

menor CG e maior teor de fibras de cereais (25, 34). Alguns autores sugerem que o 

efeito benéfico de uma dieta com baixo IG consiste na redução do pico pós-

prandial de insulina e glicose, promovendo menor sobrecarga pancreática a longo 

prazo, cuja falência poderia ser originada por um efeito tóxico directo causado 

pela hiperglicemia. Além disso, sugere-se que os efeitos adversos de uma dieta 
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com elevado IG poderão estar relacionados com o aumento da concentração de 

ácidos gordos livres, produzindo maior resistência à insulina. Embora uma relação 

positiva entre o IG da dieta e a resistência à insulina tenha sido também 

observada em análise transversal do estudo de “Framingham”, esta associação 

não foi verificada em análises mais recentes, como no “Inter99Study” conduzido 

em 5675 adultos dinamarqueses (25). Segundo a “American Diabetes Association” 

(ADA), as evidências de uma relação causal do IG e CG em relação à prevenção 

da DM2 são inconsistentes, sendo necessário mais investigações, em especial 

ensaios clínicos aleatorizados (25, 36). 

As fibras são nutricionalmente definidas como constituintes da parede das 

células vegetais, que não são digeríveis pelo intestino delgado humano. Incluem a 

celulose, hemicelulose, pectinas, gomas e lenhina (34). Há inúmeras evidências 

que sugerem o seu efeito benéfico na sensibilidade à insulina, enquanto o efeito 

destas na tolerância à glicose e no risco de desenvolver DM2 levam ainda a 

alguma controvérsia (37). Contudo, alguns estudos recentes sugerem que a DM2 

pode ser prevenida pelo aumento de consumo de fibras, especialmente fibras 

insolúveis (1, 21). O estudo transversal, “Insulin Resistance Atherosclerosis Study” 

(IRAS), investigou a relação entre o consumo de cereais integrais e a 

sensibilidade à insulina entre indivíduos normoglicémicos ou portadores de 

tolerância à glicose diminuída, em modelos de regressão linear. Os dados 

sugerem uma relação inversa entre o consumo deste grupo de alimentos e a 

sensibilidade à insulina, após ajuste para factores de confusão e ingestão 

calórica. A relação entre o consumo de cereais refinados e o risco de alterações 

da homeostase glicémica também foram observados entre homens do “Health 

Profissional Study” e entre mulheres do “Nurses Health Study”, contatando-se que 
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o maior consumo de pão branco, arroz e batata se relacionou com o aumento do 

risco de DM2.  

No que diz respeito aos monossacarídeos e dissacarídeos, uma análise 

transversal dos dados do “Nurses Health Study” demonstrou uma relação positiva 

entre o consumo de frutose e a concentração plasmática do peptídeo C, 

importante marcador da síntese de insulina e resistência periférica, aumentando o 

risco de DM2. A relação entre o consumo de sacarose e o risco de DM2 tem sido 

considerada controversa. Embora a OMS recomende um consumo inferior a 10% 

das calorias totais para prevenção de doenças crónicas, diversos estudos não 

observaram associação entre o consumo de sacarose e resistência à insulina ou 

incidência de diabetes. Uma análise prospectiva verificou que o maior consumo 

de bebidas adocicadas (sumos e refrigerantes ricos em frutose e sacarose) 

representou um risco para a DM2 duas vezes superior ao observado entre 

aqueles que relataram menor consumo destas bebidas, após 8 anos de 

seguimento (25).  

Evidências epidemiológicas da associação entre a lactose da dieta e o risco 

de desenvolver DM2 são escassos. Num estudo realizado no Brasil, verificou-se 

uma redução média de 40% no risco de desenvolver DM2, em indivíduos com 

maior consumo de lacticínios. Este estudo foi fundamentado com a hipótese de 

estímulo directo dos aminoácidos contidos na proteína do leite, na síntese de 

insulina. Entre mulheres do “Nurses Health Study” e homens do “Health 

Profissional Study”, foi também observada uma relação protectora entre o 

consumo de iogurte e a DM2.  

Apesar de todas estas associações entre glícidos e DM2, as diferentes 

susceptibilidades genéticas entre indivíduos, o peso corporal e a resistência à 
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insulina podem influenciar a resposta metabólica individual. Este facto pode 

explicar, em parte, alguns resultados controversos dos estudos epidemiológicos 

disponíveis, enfatizando a necessidade de maior número de estudos prospectivos 

para elucidação das relações entre o consumo alimentar e risco de DM2, 

ferramenta fundamental no planeamento de medidas de prevenção (25). 

 

Lípidos 

A gordura alimentar tem particular interesse, uma vez que os ácidos gordos 

influenciam o metabolismo glicídico por alteração da função da membrana celular, 

da actividade enzimática, da sensibilidade à insulina e expressão genética. 

O papel dos lipídos na diabetes tem sido de interesse clínico ao longo de 

muitas décadas. Kinsell et al. foram provavelmente os primeiros a realçar que o 

tipo de gordura consumida poderia influenciar a acção da insulina em seres 

humanos.  

Um estudo prospectivo recente avaliou a ingestão de Ácidos Gordos (AG) 

através de um questionário de frequência alimentar, e pela composição dos 

ácidos gordos nos fosfolípidos do plasma, relacionada com a incidência de DM2 

em adultos: o total de Ácidos Gordos Saturados (AGS) nos fosfolípidos, e 

relatados no questionário foram positivamente relacionados com a incidência de 

DM2. O ácido linoleico do plasma foi inversamente associado com a incidência de 

DM2, mas quanto à ingestão mostrou uma associação positiva. O “Nurses Health 

Study” realizado com 84.204 mulheres com idades entre os 34 e os 59 anos, 

prospectivamente acompanhadas durante 14 anos, mostrou que a ingestão de 

Ácidos Gordos Polinsaturados (AGPI) foi inversa e significativamente associada 

com a incidência de DM2, enquanto a ingestão de Ácidos Gordos 
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Monoinsaturados (AGMI) e AGS não foram relacionados com o risco de 

desenvolver esta doença, após ajuste para IMC e outras variáveis. A redução do 

risco associado aos AGPI foi máxima quando estes substituíram a ingestão de 

Ácidos Gordos Trans (AGT). O “Nurses Health Study” mostrou também uma 

associação positiva entre a ingestão de AGT e o risco de desenvolver DM2, com 

uma clara relação dose-resposta (38). Contudo, outros estudos sugerem que uma 

elevada ingestão de gordura saturada está associada com a diminuição da 

tolerância à glicose e aumento de risco de desenvolver DM2 (Marshall et al. 1994; 

Freskens et al. 1995; van Dam et al. 2002). Os AGMI parecem ter também um 

efeito benéfico na tolerância à glicose e resistência à insulina (Feskens et al. 

1991; Bhathena et al. 1991) (21). Outros estudos sugerem efeitos benéficos na 

sensibilidade à insulina quando AGS e AGT são substituídos por AGPI e AGMI (21, 

38). 

Recomendações sobre o tipo de gordura ingerida, devem fazer parte de uma 

estratégia alimentar para prevenir e controlar a diabetes. Na prática, substituindo 

a gordura das carnes vermelhas e manteiga por óleos vegetais não hidrogenados 

e margarinas, ricos em AGMI e/ou AGPI deve ser encorajada de forma a melhorar 

a sensibilidade à insulina e diminuir o risco de DM2. 

 Há indícios de um maior efeito protector dos ácidos gordos n-6 em relação 

aos ácidos gordos n-3, mas mais pesquisas são necessárias (38). 

 

Álcool 

O consumo de bebidas alcoólicas tem sido sugerido como um possível factor 

de risco no desenvolvimento da DM2, quer devido ao seu efeito sobre o fígado e o 

pâncreas, quer devido ao seu contributo para o aumento de peso e tecido adiposo 
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visceral. Um estudo feito na Califórnia com homens que referiram uma elevada 

ingestão de álcool (≥176g por semana), demonstrou que estes tinham o dobro de 

incidência de DM2 em relação aos homens que bebiam menos álcool. Contudo, 

estes últimos tinham uma taxa de incidência mais baixa do que aqueles que 

referiam não ingerir álcool. Um outro estudo demonstrou que as mulheres que 

não ingeriam álcool apresentavam uma taxa mais elevada de DM2. No “Nurses 

Health Study” verificou-se uma associação inversa entre o consumo de álcool e a 

DM2. Apesar destes resultados, seria prematuro concluir que a associação entre 

DM2 e a ingestão de álcool difere por género (22). 

  

Vitaminas e Minerais 

Tem sido referida uma possível relação entre o stresse oxidativo e a 

incidência da DM2. Os carotenos e as vitaminas C e E, são considerados 

extremamente importantes na defesa contra o stresse oxidativo. Dois estudos 

prospectivos (Salonen et al. 1995; Mayer-Davis et al. 2002), demonstraram um 

efeito protector da vitamina E no desenvolvimento da DM2. A ingestão de fruta e 

vegetais está inversamente relacionada com o desenvolvimento de DM2, segundo 

três estudos de coorte (Colditz et al. 1992; Freskens et al. 1995; Ford et al. 2001), 

trazendo evidências indirectas de um possível efeito protector dos carotenos. 

Contudo, noutros trabalhos (Liu et al. 1999; Reunanen et al. 1998) não foi feita 

qualquer associação entre o β-caroteno e a incidência de DM2 (21). A elevada 

ingestão de Vitamina C parece estar relacionada com uma baixa incidência de 

DM2 (Freskens et al. 1995). Alguns minerais como o potássio, o magnésio, o 

crómio e o zinco afectam o metabolismo da glicose e da insulina, mas o seu efeito 
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no desenvolvimento de intolerância à glicose e DM2 permanece por esclarecer 

(Mayer-Davis 2003) (37, 38). 

 

INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NO CONTROLO DA DIABETES 

De acordo com a ADA, os objectivos da terapêutica nutricional deverão ser: 

atingir e manter um bom controlo glicémico; corrigir ou manter um peso adequado 

para a estatura e idade; atingir um bom perfil lipídico e tensões arteriais 

controladas; prevenir ou retardar as complicações crónicas da diabetes, através 

da mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida; melhorar o estado geral 

de saúde baseado em hábitos alimentares saudáveis e na prática regular de 

actividade física e suprir as necessidades nutricionais dos indivíduos, tendo em 

conta as suas preferências e hábitos socioculturais (1, 39). 

 

Devido aos efeitos da obesidade na resistência à insulina, a perda de peso 

é um objectivo terapêutico extremamente importante nos diabéticos obesos, a fim 

de evitar as complicações associadas a esta doença. 

Vários estudos têm demonstrado que uma modesta perda de peso (menos 

de 10% do peso corporal) em indivíduos com DM2, está associada com uma 

diminuição da resistência à insulina, uma melhoria dos valores glicémicos, uma 

melhoria do perfil lipídico e uma redução da tensão arterial (40). 

 

Glícidos 

  Os glícidos devem ser a principal fonte de energia quer nos indivíduos 

diabéticos, quer nos indivíduos não diabéticos. Cerca de 50 a 55% da ingestão 

calórica total deve provir deste macronutriente. São a principal fonte de energia 
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para o sistema nervoso central, que depende da glicose sanguínea, e regulam os 

níveis dos produtos intermédios do metabolismo dos lípidos, as cetonas. Se a 

ingestão de glícidos for muito baixa, os lípidos são oxidados com o objectivo de 

fornecer energia, aumentando assim os níveis de cetonas no sangue, podendo 

levar a cetoacidose (1). 

Os estudos que têm avaliado o efeito da ingestão de diferentes 

percentagens de glícidos no controlo da glicemia, em indivíduos diabéticos, têm 

sido inconclusivos. O “EURODIAB IDDM Complications study” encontrou uma 

modesta tendência para o aumento das concentrações de HbA1C, em indivíduos 

com DM1, que faziam uma elevada ingestão de glícidos. Esta relação foi mais 

evidente em indivíduos com 1 a 2 administrações de insulina diária, e menos 

evidente em indivíduos que faziam 3 ou mais administrações diárias de insulina. 

Anderson et al. encontraram diferenças não significativas no controlo glicémico e 

uma significativa diminuição da necessidade de insulina basal e diminuição do 

colesterol total e HDL, em indivíduos com ingestão elevada de glícidos, incluindo 

fibras, em comparação com baixas ingestões deste macronutriente (41).  

Segundo a ADA, os glícidos devem ser classificados, segundo a sua 

funcionalidade, em açúcares, amido e fibras (42). Tradicionalmente pensava-se 

que os mono e dissacarídeos eram absorvidos rapidamente levando a um 

aumento brusco dos níveis de glicemia e, então, foram desaconselhados durante 

muitos anos. Actualmente, a ADA considera que é sobretudo a quantidade total 

de glícidos das refeições que determina a resposta glicémica. Contudo, a ingestão 

excessiva de açúcares leva a um aumento dos níveis plasmáticos de triglicerídeos 

e, além disso, estão associados com alimentos de elevado valor energético, que 

devem ser limitados de forma a manter um peso saudável (1). 
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Hoje sabe-se que a sacarose, desde que integrada num plano alimentar 

estruturado, pode fazer parte da alimentação do diabético, não impedindo o 

controlo glicémico (35, 40, 42). No que diz respeito à frutose, esta produz uma menor 

resposta glicémica pós-prandial, em comparação com a sacarose e o amido, 

segundo vários estudos. Contudo, este benefício é limitado, uma vez que 

elevadas quantidades podem levar a hipertrigliceridemia. Portanto, o uso de 

frutose adicionada como edulcorante, não é recomendado na alimentação de 

diabéticos (40, 42). No entanto, não há nenhuma razão para evitar a ingestão de 

fruta. A frutose deve representar 3 a 4% do VET (40). 

Relativamente às fibras, os diabéticos, bem como a população em geral, 

devem ser incentivados a consumir uma diversidade de alimentos que as contêm, 

porque para além de fornecerem uma diversidade de vitaminas e minerais, há 

estudos que sugerem que uma elevada ingestão de fibras (cerca de 50g por dia) 

reduz a glicemia em indivíduos com DM1, e nos indivíduos com DM2 parece 

reduzia a glicemia, a hiperinsulinemia e a dislipidemia (40, 42, 43). Contudo, mais 

estudos têm de ser feitos e, portanto, até à data não há evidência para 

recomendar uma maior ingestão de fibras aos diabéticos do que à população em 

geral, 14g/1000 Kcal (40). 

Brand-Miller e cols. avaliaram o efeito do IG no controlo metabólico de 

indivíduos diabéticos, verificando uma redução de 7,5% nos valores de HbA1C 

em indivíduos com consumo de alimentos de baixo IG, em comparação com os 

indivíduos que ingeriam alimentos de elevado IG (25). 
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Contagem de Hidratos de Carbono 

O conceito de que o efeito glicémico das refeições depende essencialmente 

da quantidade total de glícidos, levou à implementação do método de contagem 

de Hidratos de Carbono, em que os alimentos são colocados em listas de 

equivalentes com base na quantidade e na fonte de glícidos (44). 

O conceito da contagem de Hidratos de Carbono surgiu em 1920, é utilizado 

desde 1935 na Europa, e foi uma dos 4 métodos de planeamento alimentar 

utilizados no DCCT (45).  

Trata-se de uma metodologia usada pelos diabéticos com terapêutica 

intensiva de insulina, e tem como objectivo optimizar o controlo glicémico, 

proporcionando menores variações de glicemia. É um método menos restritivo, 

permitindo maior diversidade na escolha alimentra, mas não menos rígido (39). 

Pode ser usado por muitos diabéticos, inclusive crianças, atletas e grávidas, 

devendo ser individualizado e adaptado a cada situação específica (46, 47). 

 

Lípidos 

A gordura alimentar aparece quase sempre associada a efeitos nefastos na 

saúde dos indivíduos. Contudo, ela é uma importante fonte de energia, é 

fundamental na absorção de vitaminas lipossolúveis e fornece-nos AG 

essenciais(40). 

Os diabéticos têm um risco aumentado de desenvolver doença 

cardiovascular. Esta é responsável por cerca de 75% das mortes em indivíduos 

com diabetes na Europa, e está presente entre 8 a 20% de diabéticos com mais 

de 45 anos (4, 48). 
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Alguns estudos demonstram que a hiperglicemia pós-prandial leva a um 

aumento do risco cardiovascular. Em particular, uma análise multivariada 

demonstrou que por cada 1% de aumento da HbA1C, há um aumento de cerca de 

10% do risco de doença coronária (49). Os adultos diabéticos estão mais 

propensos que os não diabéticos a desenvolver hipertensão e dislipidemia, mas 

mesmo assim, há um aumento de risco de doença cardiovascular associada à 

diabetes, independente destes factores (50). 

Vários estudos evidenciam que os AGMI baixam o colesterol LDL sem 

alterar o colesterol HDL. Na DM, uma alimentação com teores mais elevados de 

gordura monoinsaturada e menor teor de glícidos tem sido associada a uma 

redução da glicemia pós-prandial e trigliceridemia. Contudo, nenhum estudo 

demonstra uma melhoria da glicose plasmática em jejum ou dos valores de 

HbA1C com uma elevada ingestão de AGMI (40). 

Valores elevados de HbA1C estão associados com uma elevada ingestão de 

AGS, provavelmente devido ao efeito destes na absorção e sinalização da 

insulina. Segundo Sevage et al., uma elevada ingestão de gordura interfere com a 

sinalização da insulina, que resulta num aumento transitório da 

insulinorresistência. Rosenfalck et al. demonstraram que uma alimentação com 

baixo teor em gordura reduz a concentração basal de ácidos gordos livres e 

melhora a sensibilidade à insulina em diabéticos tipo 1 (41).  

Por falta de evidências que demonstrem o efeito da quantidade específica de 

AGS, AGT e colesterol nos lípidos plasmáticos de diabéticos, as recomendações 

nutricionais são as mesmas dos indivíduos com doença cardiovascular pré-

existente sem DM, uma vez que os dois grupos parecem ter equivalente risco 

cardiovascular. Assim, os AGS devem representar <7% do VET, a ingestão de 
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AGT deve ser minimizada e a ingestão de colesterol deve ser < 200 mg/dia. Em 

vários estudos realizados, os ácidos gordos n-3 de cadeia longa parecem baixar 

os triglicerídeos plasmáticos em indivíduos com DM2 que têm hipertrigliceridemia 

(1, 40). Desta forma, é recomendada a ingestão de duas ou mais porções de peixe 

por semana (40). 

 

Proteínas 

De acordo com a ADA, a ingestão de proteínas dentro do padrão alimentar 

habitual, não parece estar associada com o desenvolvimento de nefropatia 

diabética, embora seja aconselhável evitar uma ingestão superior a 20% do 

VET(1). 

Assim como para a população em geral, o teor de proteínas da alimentação 

do diabético deve ser baseada nas recomendações por faixa etária, por sexo e 

por kg de peso de referência por dia. Para adultos, geralmente é recomendado 15 

a 20% do VET (1, 40). 

Uma ingestão proteica excessiva não é benéfica para o organismo, devido 

ao elevado custo metabólico que ocasiona e pelo risco de aumentar o consumo 

de gordura, normalmente associada aos alimentos com conteúdo proteico 

elevado. 

Especial atenção deverá ser dada aos diabéticos com nefropatia, para os 

quais a ingestão proteica seguirá recomendações apropriadas (51). 
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Vitaminas e Minerais 

Quando a dieta é equilibrada, geralmente não é necessária a suplementação 

de vitaminas e minerais. As recomendações diárias destes nutrientes são as 

mesmas que as da população em geral (1, 40). 

Vários estudos foram feitos com suplementação em vitamina E, vitamina C e 

carotenos em indivíduos diabéticos, devido ao seu poder antioxidante, mas 

nenhum dos estudos foi conclusivo. Desta forma, esta suplementação não é 

aconselhada devido à falta de provas de eficácia e preocupação com a segurança 

a longo prazo. 

Nos anos 90 dois estudos realizados na China concluíram que a 

suplementação com crómio em indivíduos diabéticos tinha efeitos benéficos na 

glicemia. Contudo, estudos mais recentes não encontraram esta relação (40). 

 

Álcool  

O consumo de bebidas alcoólicas por diabéticos adultos bem controlados é 

aceite, desde que a bebida seja ingerida como parte de uma refeição, e que a 

ingestão seja limitada a “uma bebida” por dia para as mulheres e duas para os 

homens. “Uma bebida” é o equivalente a 15 g de álcool. 

Quantidades moderadas de álcool têm efeitos agudos mínimos na 

concentração plasmática de glicose e insulina. As bebidas alcoólicas devem ser 

sempre ingeridas com outros alimentos, especialmente em indivíduos que 

integram a insulina ou secretagogos de insulina no seu tratamento, a fim de evitar 

hipoglicemias. O consumo de álcool à noite pode aumentar o risco de 

hipoglicemia noctura em indivíduos com DM1 (40). 
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A abstenção de álcool deve ser enfatizada em diabéticos com: obesidade, 

dislipidemia, pancreatite, neuropatia, história anterior de abuso de álcool, controlo 

glicémico instável, hipoglicemias frequentes e durante a gestação (51). 

 

 

ANÁLISE CRITICA E CONCLUSÕES: 

A alimentação é, sem dúvida, um factor complexo e um desafio para os 

diabéticos e seus familiares. Várias crenças e falsos conceitos são divulgados 

pela população, cabendo ao Nutricionista desmistifica-los.  

O papel do Nutricionista na educação do doente diabético é extremamente 

desafiante. A terapêutica nutricional é uma questão complexa, que requer muita 

força de vontade por parte do doente. Em cada refeição, há necessidade de fazer 

escolhas de entre um vasto conjunto de alimentos disponíveis, tendo muitas 

vezes de enfrentar pressões sociais e culturais, e integrar no seu quotidiano 

questões como o controlo da glicemia, a prática de exercício físico e a terapêutica 

medicamentosa. Todo este conjunto de factores torna a DM numa doença que 

obriga o doente e seus familiares a suportar uma pesada carga psicológica, 

importante de gerir ao longo das várias etapas da vida. É extremamente 

importante que o doente diabético ganhe responsabilidade e autonomia, e 

aprenda a lidar com a doença de forma a garantir uma boa integração familiar, 

social e profissional. Para isso são necessários programas de ensino que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida destes doentes, desenvolvidos 

por equipas multidisciplinares treinadas nesta área. 

A terapêutica nutricional é extremamente importante quer na prevenção, 

quer no controlo desta doença. Vários são os macro e micronutrientes que 
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parecem ter um papel importante na prevenção e controlo quer da DM1, quer da 

DM2. A obesidade, a maioria das vezes associada a hábitos alimentares 

incorrectos, é um dos principais factores que influenciam a prevenção e controlo 

da DM2. 

O Nutricionista desempenha, assim, um papel fundamental como parte 

integrante de uma equipa multidisciplinar na transferência de competências ao 

doente, que lhe permitam lidar e gerir a alimentação, integrando-a no seu 

quotidiano.    
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