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Perspectiva  Histórica  

das Recomendações  Nutricionais

ANO                %  H.C.               % Prot.             % Gord.

Antes 1921                   DIETAS DE FOME

1921                      20                     10                       70

1950                      40                     20                       40

1971                      45                     20                       35

1986                  > 60                   12 - 20                < 30

1994                  > 60                   12 - 20             < 30  <10 Sat



Objetivos da terapêutica dietética

-Assegurar  aporte nutricional equilibrado e adaptado  

-Evitar ou minimizar as flutuações extremas da glicemia

-Participar no controle de fatores de risco vasculares

-Participar  na redução de complicações agudas e cronicas  



Equilibrado 
Quantitativo

Qualitativo

Adaptado necessidades nutricionais

(idade, sexo, atividade física…),

padrão alimentar, tabus,

preferências, alergias,

intolerâncias, patologias,

farmacos, etc.

Aporte nutricional



-Noção das quantidades habitualmente ingeridas

-Tiipos de preparações do seu padrão alimentar

-Tecnica dietética adequada

-Medidas caseiras!!! Monitorizando quantidades

Educação alimentar



RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS

INTERNACIONAIS 

American Diabetes 

Association (ADA)

International Diabetes 

Federation (IDF)



American Diabetes Association 

2013

Internacional Diabetes Federation  

2005/2007

Valor energético (kcal)
 500 a 1000Kcal/dia

 7% do peso inicial

 250 a 500Kcal/dia

(>1000 – 1200mulheres)

(>1200-1600 homens)

Proteínas % 15 a 20 (10-35) 20 a 30%

Glícidos %
45 a 65

40
Fontes de  fibra solúvel numa dieta rica em CH

Glícidos g
> 130 g/dia

14g fibra /1000kcal

> 130 g/dia
Açúcares simples : não necessitam de ser 

rigorosamente excluídos da dieta mas devem 
ser de consumo limitado

20-35g 

Lipidos % 25-35 30 - 35

Saturados % <7 < 10

Monoinsaturados % _
usados de forma a permitir boa palatibilidade e 
ingestão energética balanceada

Polinsaturados % _ < 10

Trans Minimizar --

Colesterol mg <200mg
<300mg ou 

<200mg (se LDL)

Etanol 1 a 2  doses padrão * Se  necessario incluir no VET 

1 bebida  17g etanol



RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS

NACIONAL   - SBD  2015-2016

ADA + IDF  



RECOMENDAÇÕES NUTRICIONAIS

NACIONAL   - SBD 









Tópicos Recomendações ADA 2017 nível

Efetividade da TN • individualizada de preferência com nutricionista 

especialista
A

•contagem de CH para DM1 ou DM2 em uso de insulina 

pode melhorar CG
A

• controle glicêmico e ponderal com uso de alimentos

saudáveis e porções em DM2 sem insulina,não 

alfabetizados e idosos

B

Balanço energético • controle ponderal com dietas ↓ cal e modificação no 

estilo de vida
A

Padrões alimentares •Individualizado, com os objetivos calóricos e 

metabólicos.
E

• variedades aceitas  para controle peso/glicemia, como 

mediterrânea,DASH,vegetarianas
B

•carboidratos de grãos integrais, legumes, frutas e 

produtos lácteos; ênfase em alimentos mais altos em 

fibras e menor em carga glicêmica; ↓fontes ricas em CH

B

• evitar bebidas açucaradas para controlar o peso e 

reduzir o risco de DCV e fígado gordo B e deve 

minimizar o consumo de alimentos com adição de açúcar 

A,B



Tópicos Recomendações ADA 2017 nível

Proteína •Fontes de CH ricas em proteínas não devem ser 

usadas para tratar ou prevenir hipoglicemia
B

Gorduras • plano alimentar  tipo dieta mediterrânea rica

monoinsaturadas pode melhorar metabolismo da 

glicose e reduzir o risco de DCV 

B

•alimentos ricos W3, como peixes gordurosos nozes e 

sementes previnem ou tratam DCV; sem evidências

para  suplementos dietéticos 

A,B

Micronutrientes/ervas • falta de evidências p/ suplementação de vitaminas, 

minerais,ervas ou especiarias,  em DM  deficientes; falta 

de segurança a longo prazo antioxidantes

C

Bebidas alcoólica • nos que usam  com segurança, doses   máximas  de            

1  para M e 2 doses/H
C

• uso de álcool pode elevar o risco de hipoglicemia em 

uso de insulina ou secretagogos de insulina

B

Sódio •Maximo de 2.300 mg / d, maiores restrições 

para hipertensão,  DRC
B

Adoçantes não 

nutritivos

• quando ↓ cal, reduz o uso de CH nas refeições, sem 

efeitos negativos quando usados nos limites  diário 

aceitável

B



Micronutrientes, ervas, suplementos  e substâncias nutritivas 

- Suplementação com antioxidantes: falta de evidência de eficácia e segurança em longo

prazo ( A)

- Estanóis e esteróis: Indivíduos com diabetes e dislipidemia poderão reduzir modestamente

CT e LDL consumindo 1,6-3 g / dia de estanóis ou esteróis, normalmente encontrados em

alimentos enriquecidos ( C )

- Polivitaminicos: falta de evidências do benefício de suplementação de vitaminas ou minerais

em DM que não têm deficiências diagnosticadas ( C )

- Cromo, magnésio e vitamina D para melhorar controle glicêmico: falta de evidencia da

eficácia da suplementação(C)

- Suplementos, canela e ervas : falta de evidência para apoiar o uso no TTO do DM (C)

ADA Position  Statement, Diabetes Care, 2016, 2017



Eficácia  da Terapia Nutricional - ADA Position  Statement,   

Diabetes Care, :2013 - 2017

- TN é recomendada para todos os DM tipo 1 e tipo 2, sendo componente eficaz

do plano global de tratamento (A)

- Pessoas que têm diabetes devem receber educação em diabetes

individualizada, para atingir objetivos do tratamento, de preferência, fornecido

por um educador especialista em diabetes (A)

- Nos DM1 esquema terapêutico de insulina associado a um planejamento de

refeição, utilizando o método de contagem de CH, pode resultar em melhora do

controle glicêmico (A)



RESUMO DAS DIRETRIZES ADA 2017; SBD 2015-16

- Não existe um padrão de refeição ou um padrão alimentar ,que funcione

universalmente para todos os diabéticos;

- Para ser eficaz, a TN deve ser individualizada ,com base nas metas de saúde,

pessoal , cultural, preferências alimentares, conhecimento em saúde ,condições

econômicas e principalmente vontade e capacidade de mudar ;

- TN deve usar variedades de alimentos, minimamente processados , dentro de

um padrão alimentar saudável , proporcionando ao diabético ferramentas

práticas para mudança de comportamento que, poderá ser mantido a longo

prazo



OBRIGADA PELA ATENÇÃO !!

GBURGOS@HOTLINK.COM.BR




