
Orientações nutricionais para gestantes com diabetes mellitus gestacional

   Fracione as refeições: pelo menos três refeições (café da manhã, almoço e jantar) e dois ou três
lanches  saudáveis  por  dia,  evitando  intervalos  maiores  de  três  horas. Gestantes  em  uso  de
insulina  devem  manter  os  horários  fixos  das  refeições,  minimizando-se  assim  variações
glicêmicas. 
   Aumente o consumo de fibras, como sementes (de girassol, gergelim, linhaça, abóbora e outras),
nozes e castanhas (do Brasil, de caju, nozes, amendoim, amêndoas e outras), e alimentos integrais
(pães, biscoitos, macarrão) pois diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos, ajudando a
controlar a glicemia.
   Coma devagar e mastigue bem os alimentos, concentre-se em suas refeições e evite ambientes
de estresse e distração, como uso dispositivos eletrônicos.

   Procure utilizar com moderação, óleos vegetais (oliva, girassol) para temperar saladas e cozinhar
alimentos. Limite o consumo de sal de adição, dê preferência a temperos naturais (cheiro verde,
alho, cebola, ervas frescas ou secas e suco de limão).

  Consuma apenas  uma fonte de carboidrato  na refeição (pão, massas, mandioca, arroz, batata,
inhame, farofa) e dê sempre preferência aos integrais.

   Evite o consumo de arroz branco, pão e massas feitos com farinha de trigo comum, farinha de
mandioca,  salgados   (coxinha,  esfirra)  e  alimentos  industrializados  (salgadinhos,  batata  chips,
lasanhas, pizzas).

   Consuma frutas em geral, com casca e bagaço. De preferência ao consumo de frutas e iogurtes
sempre acompanhados de alimentos ricos em fibras (aveia, sementes de linhaça, castanhas, nozes),
pois esses alimentos são ricos em energia, proteínas, minerais, fibras.

   Evite consumir doces em calda, pé de moleque, doces de padaria, chocolates, bolos recheados,
biscoitos recheados, sorvetes cremosos, guloseimas em geral.
 
   O consumo diário de frutas é muito importante, mas não exagere nas quantidades, pois elas
possuem “frutose”, uma forma de carboidrato que também eleva a glicemia. Consuma 3 porções
de frutas por dia e em horários diferentes (fracionadamente).
Atenção ao consumo de sucos que podem conter várias porções de frutas, exemplo: 1 copo de
suco de laranja contém aproximadamente 3 laranjas!

   Leia  sempre os rótulos das embalagens,  evite  os  alimentos  contendo sacarose,  glicose,  mel,
xarope de glicose e frutose (como edulcorante).
   Evite o consumo excessivo de adoçantes, em especial, os que contem sódio em sua composição
(sacarina sódica/ciclamato monossódico).

Prefira alimentos de médio e baixo índice glicêmico:
Baixo índice glicêmico Médio índice glicêmico Alto índice glicêmico

Arroz integral, Feijão, grão-de-
bico, inhame, lentilha, cenoura, 
ervilha fresca, iogurte 
tradicional, ameixa, banana-
prata, damasco, kiwi, laranja, 
maçã, manga, pera, pêssego

Arroz branco, batata-inglesa, 
batata-doce, beterraba, abacaxi, 
mamão, uva -passa, polenta, 
banana, melão, morango.

Pão francês, biscoitos, 
melancia, tapioca, batata frita, 
purê de aipim, torradas, salada 
de frutas, sucos.
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