
Um guia para 
levar uma vida 
feliz e saudável 
com diabetes

Diabetes 
Alimentar-se bem 
para se sentir 
melhor!

Dieta

Remédios
1 . Dieta
 Quanto mais verduras e legumes 
melhor!

2. Exercícios
  Tentar fazer uma caminhada, de meia 
hora no mínimo, por dia.

3. Remédios3. Remédios
 Tomar de acordo com a orientação do 
seu médico.

Dez passos para qualquer pessoa 
comer bem

 (principalmente o diabético!)
1. Faça três refeições ao dia.
2. Diminuir a quantidade dos carbohi-
dratos: tipo arroz, pão, massa (integral 
quando comer).
3. Diminua a quantidade de gordura que 
ingere (carnes menos gordurosos como 
peixe e frango grelhado são recomenda-
das).
4. Coma mais frutas (não-em excesso) e 
legumes (quanto mais melhor!)
5. Coloque mais feijão e lentilhas nas re-
feições.
6. Tente comer pelo menos duas porções 
de peixe por semana (atum, sardinha, 
cavala).
7. Regre a quantidade de açúcar e alimen-
tos açucarados - troque para adocante.
8. Prepare seus alimentos com no 
maximo uma meia colher de chá de sal 
por dia.
9. Reduza o consumo de bebidas alcoóli-
cas.
10. Não bebe refrigerantes ou guaraná 
natural
 Fonte: Adaptado de www.diabe-
tes.org.uk “Healthy eating with diabe-
tes”, 200

Exercícios

Diabetes e alimentação

Diabetes é uma doença crônica, que 
não tem cura, mas pode ser controla-
da. Cuidando-se com  remédios, ex-
ercícios e dieta você podera ter uma 
vida feliz e saudável 

1.

3.

2.



Supercomida! - Come sempre 
• Feijão
• Verduras e folhas verdes como couve, 
espinafre, agriao
• Frutas cítricas
• Batata-doce
•• Tomates
• Peixe rica em Ômega-3 ácidos graxos, 
(peixe em geral) 
• Grãos integrais, arroz integrais
• Leite desnatado e iogurte 
• Amendoins

Come menos!
• •  Arroz branco
•  Farinha branca/pão branco
•  Batatas fritas
•  Conservas de legumes 
•  Queijo ou molho
•  Conservas de frutas
•  Bebidas de frutas, sucos de frutas não-
naturais, refrigerantesnaturais, refrigerantes
•  Café com adocante em vez de açúcar
•  Carnes fritas ou cortes de carne com 
muito gordura (como costelas)
•  Peixe frito

Fonte: Adaptado de ADA e WebMD 
(2005)

Criado por Robert Snyder, apoiado pelo Fulbright, Letra, 
música, e filme do Zé Neto, e os do Preventório

A musica do diabetes
procura-se no youtube.com ou vimeo.com, “O 
dia de Dona Maria - Diabetes” para assisti-lo.

Letras
Ai, ai, ai
Dona Maria Manuela
TTem uma vida legal
Ai, ai, ai
Trabalhando e ajudando
A galera com seu jeito especial
Mas um dia desses Dona Maria reclamou

Dona Maria dá um pulo lá no posto de saúde Dona Maria dá um pulo lá no posto de saúde 
prá saber o que é que ha Dona Maria sabe que 
prá ficar de bem com a vida, a gente tem que 
se cuidar…

FoFoi atendida e fez alguns exames o médico-
mostrou preocupação mas ele logo relaxou e 
foi dizendo, “Seu caso é simples e resolve só 
com alimentação

Ai, que notícia boa, vou contar pra você, eu 
vou melhorar porque agora vou comer

Couve, espinafre, beterraba e feijão, frutas e 
legumes, isso é tudo de bom! Pouco açúcar 
branco e suco natural, aquele da caixinha só 
vai te fazer mal

Se você fizer o que acabamos de falar não vai 
deixar a diabetes chegar

Se você fizer o que acabamos de dizer não vai Se você fizer o que acabamos de dizer não vai 
tomar remédio...e a diabetes vamos vencer

Dona Maria tá na boa, voltou a ficar legal, 
agora que aprendeu espalhou pro pessoal!

Bebidas

Agua: tome no mínimo dois litros por dia!
Refrigerante: Não beber
Sucos: Evitar os de caixa e quando for possível 
tente fazer um suco natural

Receitas para sucos naturais 
((não-usar açúcar)

1. Melancia com agrião
  • Ingredientes para um copo: 3 folhas de agrião,  
  uma fatia de melancia, 200ml de água 
  • Modo de preparo: bate agrião e melancia no 
  liquidificador.
2. Abacaxi com hortelã
    • Ingredientes para um copo: 3 fatias de abacaxi,  
  algumas folhas de hortelã, 200ml de água.
  • Modo de preparo: bate hortelã e abacaxi no 
  liquidificador.
3. Laranja com cenoura
  • Ingredientes para um copo: 1 cenoura pequena  
  ralada, uma laranja com bagaço, 200ml de água.
    Modo de preparo: bate cenoura ralado e laranja 
  no liquidificador.
4. Limão com couve
  • Ingredientes para um copo: suco de três limões  
  e uma folha de couve picada fina, 200ml de    
  agua.
    Modo de preparo: esprema o limão e coloque a  
  couve picada. Bata no liquidificador. 
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