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RESUMO 

 
A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que atinge cada vez mais a população 
mundial, o índice de pessoas com a patologia vem aumentando em função dos 
fatores ambientais, tais como aumento do sedentarismo, hábitos alimentares 
incorretos e efeito da urbanização. Esta patologia é caracterizada por um grupo 
heterogêneo de distúrbios metabólicos, que apresentam em comum a hiperglicemia, 
podendo ser decorrentes de defeitos na secreção e/ou na ação da insulina. De 
acordo a Associação Americana de Diabetes (ADA) o diabetes é classificado em 
quatro classes clínicas, sendo elas: DM tipo 1, DM tipo 2, outros tipos específicos de 
DM, e DM gestacional, assim o tratamento é fundamental para retardar as 
complicações da doença e promover crescimento e desenvolvimento adequado 
melhorando a qualidade de vida. Um dos métodos usados na terapia nutricional é a 
contagem de carboidratos (CHO) das refeições que consiste no ajuste da 
quantidade dos alimentos ingeridos em uma refeição associado a quantidade e 
insulina administrada. O objetivo deste trabalho foi analisar os benefícios da 
contagem de carboidratos no controle glicêmico em crianças e adolescentes com 
diabetes mellitus tipo 1, por meio de revisão de materiais científicos. Constituirá em 
um estudo qualitativo, transversal descritivo de artigos, livros, revistas e outros com 
as variáveis sendo crianças, adolescentes, tendo sido publicado de 2011 a 2019. O 
impacto positivo dessa pesquisa poderá refletir na terapia nutricional, na adoção de 
uma alimentação saudável e estímulo a prática de atividade física, sendo assim a 
nutrição como uma base na obtenção de níveis glicêmicos controlados.  

 

Palavras-chave: Glicemia. Terapia nutricional. Alimentação saudável. Nutrição. 
Metabolismo do CHO. Intolerância à glicose crianças, adolescentes, ingestão de 
nutrientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE SOUZA, Dariele Reino. Analysis of the Benefits of Carbohydrate Counting 
and Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes 
Mellitus. 57 p. Course Conclusion Paper, Graduation in Nutrition from Faculdade de 
Apucarana - FAP. Apucarana - PR, 2020. 

ABSTRACT 

 
The Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease that affects the world population, the 
rate of people with this pathology has been increasing due to environmental factors, 
such as increased sedentary lifestyle, incorrect dietary habits and the effect of 
urbanization. This pathology is characterized by a heterogeneous group of metabolic 
disorders, which have the hyperglycemia in common, and may be due to defects in 
secretion and  or in the action of insulin. According to the American Diabetes 
Association (ADA) diabetes is classified into four clinical classes: type 1 DM, type 2 
DM, other specific types of DM, and gestational DM, the treatment is essential to 
delay the complications of disease and promote adequate growth and development, 
improving quality of life. One of the methods used in nutritional therapy is the 
carbohydrate count (CHO) of meals, which consists of adjusting the amount of food 
eaten in a meal associated with the amount and insulin administered. The main goal 
of this study was to analyze the advantage of carbohydrate counting in glycemic 
control in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus, by reviewing 
scientific materials. This study will be constitute a qualitative, transversal descriptive 
study of articles, books, magazines and others with the variables being children, 
adolescents, having been published from 2011 to 201. The positive impact of this 
research may reflect on nutritional therapy, the adoption of healthy and I encourage 
the practice of physical activity, thus nutrition as a basis for obtaining controlled 
glycemic levels.  
 
Keywords: Glucose, nutritional therapy, healthy eating, nutrition, CHO metabolism, 
glucose intolerance, children, adolescents, nutrient intake 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que atinge cada vez mais a população 

mundial. A quantidade de pessoas com diabetes vem aumentando em função de 

uma série de fatores ambientais, tais como aumento do sedentarismo, hábitos 

alimentares incorretos, efeito da urbanização e a maior sobrevida dos pacientes com 

DM (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2007). 

No Brasil, o diabetes apresenta taxas de mortalidade onde fica visível um 

aumento com o decorrer da idade. Analisando uma população de 100 mil habitantes 

observa-se uma variação de 0,58% para faixa etária de 0 – 29 anos e até 181,1% 

para faixa etária de 60 anos ou mais (BRASIL, 1988). 

Esta patologia é caracterizada por um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos, que apresentam em comum a hiperglicemia, podendo ser decorrentes 

de defeitos na secreção e/ou na ação da insulina. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e a Associação Americana de Diabetes (ADA) o diabetes é 

classificado em diferentes classes clínicas, sendo elas: DM tipo 1, DM tipo 2, e DM 

gestacional (SBD, 2009).  

A destruição autoimune das células beta pancreáticas levam ao DM tipo 1, 

sendo a segunda doença crônica mais prevalente na infância e adolescência, 

responsável por 5-10% de todos os casos de DM no mundo (SDB, 2012). 

O tratamento é fundamental para retardar as complicações da doença e 

promover crescimento e desenvolvimento adequado melhorando a qualidade de 

vida. Sendo assim, o tratamento também tem como objetivo a prevenção de 

complicações agudas ou crônicas da doença e nos jovens, a promoção do processo 

de maturação adequada. Para isso é preciso assistência coordenada por uma 

equipe de multiprofissionais com foco em educação em saúde, terapia nutricional, 

incentivo a prática de atividade física e administração de insulina (TSCHEIEDEL; 

BALDUINO, 2008). 

Um dos métodos usados na terapia nutricional é a contagem de carboidratos 

(CHO) das refeições. A contagem permite que o paciente, com o auxílio de um 

nutricionista, escolha os alimentos que deseja consumir em cada refeição e, a partir 

da soma dos gramas de carboidrato contidos em cada alimento, realize o ajuste do 

chamado bolus prandial, isto é, a dose de insulina rápida ou ultrarrápida a ser 
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utilizada para metabolizar os carboidratos contidos naquela refeição (COSTA et al., 

2011). 

De acordo com o Manual de Contagem de Carboidrato (2016), para pessoas 

com diabetes a contagem de carboidrato é uma tática nutricional que oferece à 

pessoa com diabetes maior flexibilidade em sua alimentação, de acordo com seu 

estilo de vida, apresentando, assim, como objetivo um maior equilíbrio entre a 

glicemia, a quantidade de carboidratos ingerida e a quantidade de insulina 

necessária. 

Existem desvantagens nesse método pois se o paciente não estiver disposto 

a realizar o método, não pode adotar a contagem de carboidratos pois deve estar 

preparado a passar por treinamento específico, a conhecer tamanhos de porções 

alimentares e a se habituar à leitura de rótulos e tabelas de alimentos (AHERN et al., 

1993; GILLESPIE; KULKARNI; DALY, 1998; HISSA; ALBUQUERQUE; HISSA, 2004; 

LOTTENBERG, 2008; SCHEINER et al., 2009). 

Assim, é válido conhecer os reais benefícios desta terapia nutricional para os 

pacientes crianças e adolescentes portadores desta doença. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

 

Identificar os benefícios da contagem de carboidratos simples e complexos, 

no controle glicêmico em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Analisar a importância da nutrição e terapia nutricional na contagem de 

carboidratos; 

 Observar a eficácia da contagem de carboidratos, no controle glicêmico 

e na prevenção de hipoglicemia e hiperglicemia; 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que segundo Gil 

(2010), “é elaborada com base em material já publicado e tradicionalmente esta 

modalidade inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, 

dissertações e eventos científicos”. 

Já na abordagem foi utilizada a qualitativa que conforme Flick (2009) “dirige-

se a análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais, partindo 

das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais”.  

O estudo foi feito de maneira transversal de acordo com Rouquayrol (1994), 

“é o estudo epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo 

momento histórico”. 

 

3.2 Local 

  

A pesquisa foi realizada em plataformas digitais com busca de documentos e 

materiais fundamentados em referências e na base de dados online e portais de 

pesquisa como: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Pub Med (Us National 

Library of Medicine), Google Acadêmico.  

 

3.3 Amostra  

 

Foram utilizados 15 artigos de 2011 a 2018 nos idiomas português e inglês 

que foram extraídos de sites, Scielo, Google Acadêmico e Pub Med.  

 

3.4 Critérios de Inclusão  

 

Foram incluídos para o trabalho artigos: Estudos de campo que tratem do 

Diabetes Mellitus tipo 1; que se referem ao tratamento desta doença em crianças e 

adolescentes; publicados nos idiomas português, inglês e espanhol. 
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3.5 Critérios de Exclusão  

  

Foram excluídos artigos de trabalhos inconclusivos e trabalhos cuja 

população tinha outra patologia além do Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

3.6 Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados através da leitura e seleção dos materiais dos 

quais foram escolhidos no período de fevereiro a maio de 2020, optando por artigos 

mais pertinentes ao método de pesquisa.  

Para a busca do material foram utilizados os seguintes descritores: diabetes 

mellitus tipo 1, diabetes em crianças e adolescentes, contagem de carboidratos, 

controle glicêmico, alimentação e nutrição no diabetes, nutrição na insulinoterapia.  

 

3.7 Análise de Dados 

 

Foram analisados os dados por meio de tabelas em ordem decrescente de 

ano e publicação e juntamente será feita a discussão sobre os dados analisados. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1 Prevalência do Diabetes Mellitus  

 

O DM é um importante e crescente problema de saúde para todos os países 

independente do seu grau de desenvolvimento. Em 2015 a Federação Internacional 

de Diabetes (IDF) estimou que 8,8% da população mundial de 20 a 79 anos de 

idade vive com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas 

com diabetes foi projetado para ser superior a 642 milhões em 2040. Cerca de 75% 

dos casos são de países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior 

aumento dos casos de diabetes nas próximas décadas.  

Segundo dados da IDF (2015) o Brasil está colocado em 4º lugar com 

estimativa de 12,9 a 15,8 milhões de pessoas com diabetes no ano de 2015 com 

projeções de 21 a 25,9 milhões de número de pessoas cm DM em 2040.  

O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, 

como: rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior 

frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, 

crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevida dos 

indivíduos com diabetes (SBD, 2018). 

 

4.2 Metabolismo do Carboidrato  

 

Segundo a IDF (2015), a insulina é um hormônio produzido no pâncreas 

permitindo que a glicose obtida da alimentação seja convertida em nível celular e em 

energia necessária para o funcionamento de músculos e tecidos.  

A glicose é um monossacarídeo presente no organismo que provem de uma 

fonte direta da dieta, assim a glicose é resultado de uma degradação do glicogênio 

no fígado, o mesmo também pode ser formado no fígado a partir de compostos de 

carbono, como lactato, piruvato, aminoácidos e glicerol. Além disso o metabolismo 

da glicose é controlado de forma indireta ou direta por meio de insulina com 

hormônio de glucagon que vai auxiliar a regulação da glicose, portanto a insulina 

influência quando o mecanismo regulatório é afetado sofrendo alterações 

metabólicas (PORESTSKU, L., 2010). 
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4. 2.1 Transporte Da Glicose 

  

O transporte de glicose para o interior das células é feito através de 

proteínas específicas que são designadas como transportadores de glicose (GLUT) 

(OLSON, 2012). 

Existem dois tipos de GLUT que são dependentes do estímulo feito pela 

insulina e que permitem o transporte da glicose. O GLUT-2 no rim, células beta 

pancreáticas, fígado e intestino tem baixa afinidade para glicose, aumentando seu 

transporte quando os níveis no plasma também aumentam. Já o GLUT-4 que é 

encontrado no tecido adiposo e músculo esquelético sofre translocação no interior 

das vesículas para a membrana celular se fundindo com a mesma permitindo a 

entrada de glicose para a célula (GARDNER, 2011). 

A glicólise é um dos primeiros passos da quebra da glicose para extrair 

energia para o metabolismo celular, sendo uma sequência de reações que oxidam 

uma molécula de glicose em duas de piruvato sendo um processo essencialmente 

anaeróbico com metabolismo aeróbico, fundamental para a produção de Acetil-CoA 

(DEVLI, 2011). 

Se trata da primeira via metabólica da molécula de glicose e outras hexoses, 

na glicólise ocorre uma sequência enzimática de 11 reações sendo dividida em duas 

fases, a primeira fase, fase preparatória vai formar duas moléculas de gliceraldeido-

3-fosfato caracterizado como fase de gasto energético de 2 ATPs, a segunda fase, 

fase compensatória é caracterizada pela produção energética de 4 ATPs em 

reações oxidativas enzimáticas independente de oxigênio (NELSO, 2014). 

O processo da glicólise acontece nos tecidos com presença de oxigênio, no 

citosol, tendo o piruvato como produto final. Neste caso o piruvato é oxidado a CO2 

e água através do complexo piruvato desidrogenase e por enzimas do ciclo de Krebs 

no interior da mitocôndria. Dentro do ciclo segue a cadeia de transporte de elétrons, 

originando a formação de ATP (Adenosina Trisfosfato) por fosforilação oxidativa, 

produzindo maior quantidade de ATP neste processo (32 ATP/ glucose) do que na 

conversão de glucose em lactato (2ATP/glucose) (CAMPBELL, 2010).  

As reações que acontecem na glicólise são divididas em duas fases, onde 

cada fase tem cinco etapas, assim como na figura 1. 
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Figura 1 - Primeira fase da glicólise 

 

Fonte: NELSON; COX (2008). 

 

4.3 Liberação da glicose 

 

A primeira fase é a preparação para transferência de elétrons para a 

fosforilação da adenosina difosfato (ADP). A primeira reação catalisada pela enzima 

hexoquinase, com fosforilação da glicose através de adição do grupo fosfato ao 

carbono 6 da glicose, origina a glisoce-6-fosfato. Assim não permitindo a passando 

da glicose pela membrana (VOET, 2011). 

Etapa 2 a glicose-6-fosfato que foi formada, sofre isomerização reversível, 

convertendo em frutose-6-fosfato através da enzima fosfoglucose isomerase, assim 

o grupo aldeído no carbono 1 da glicose-6-fosfato é reduzido ao grupo hidroxilo e o 
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grupo hidroxilo do carbono 2 é oxidado dando origem ao grupo certo da frutose-6-

fosfato (FARRELL, 2010). 

Etapa 3 em sequência ocorre a reação irreversível e dependente do ATP 

que doa fosfato de fosforilação da frutose-6-fosfato o carbono 1 que forma a frutose-

1,6-bifosfato, assim essa reação é importante ponto da regulação da glicólise, pois 

após transformado glicose em frutose-1,6-bifosfato não pode ser mais utilizado outra 

via (MOR et al., 2011). 

Etapa 4 e 5 a frutose-1,6-bifosfato foi clivada em duas moléculas diferentes 

compostas por três carbonos e na última etapa da primeira fase a di-hidroxiacetona 

fosfatada é convertida a gliceraldeido-3-fosfato, assim as moléculas de glucose são 

convertidas em duas moléculas de gliceraldeido-3-fosfato (NELSON, 2008). 

Segunda fase representada na figura 2. 

 

Figura 2 - Segunda fase da glicólise 

 

Fonte: NELSON; COX (2008). 
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As moléculas de gliceraldeido-3-fosfato são simultaneamente transferidos 

elétrons para o NAD+ reduzindo a NADH, ainda nesta fase o gliceraldeido-3-fosfato 

sofrera fosforilação oxidativa se transformando em 1,3-bisfosfoglierato, na etapa 

subsequente acontece na glicólise a produção de ATP pela enzima fosfoglicerato 

quinase, a partir da conversão 1,3-bisfosfoglicerato em 3-fosfoglicerato (VOET, 

2011). 

Nas últimas três etapas da segunda fase acontece um rearranjo reversível 

com o fosfoglicerato mutase com transferência do carbono 3 em carbono 2 obtendo 

2-fosfoglicerato que logo sofre desidratação reversível pela enzima enolase 

formando fosfoenolpiruvato que pela ação da enzima piruvato quinase transfere o 

grupo fosfato para o ADP produzindo piruvato e ATP (CAMPBELL; FAREL, 2010). 

O destino do piruvato é metabolizado em um de até três possíveis destinos 

como mostra a figura 3. 

 

Figura 3 – Principais vias que o piruvato formado na glicólise é precursor 

 

     Fonte: NELSON; COX (2008). 
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Nas condições aeróbicas da reação, a glicólise é a etapa inicial de 

degradação completa da glicose, ode o piruvato é oxidado com perda do grupo 

carboxílico (CO2), formando o grupo acetilo e acetil-coa, já em condições 

anaeróbicas o piruvato é destinado ao organismo que tem capacidade de realizar a 

fermentação alcoólica como microorganismo, assim piruvato acaba convertido em 

etanol.  

Para regular a glicólise existe trem pontos de controle que vai corresponder 

às enzimas que catalisam as reações na glicólise, ou seja, hexoquinase, a 6-

fosfofruto-1-quinase e piruvato quinase (MULUKUTLA, 2010).  

A hexoquinase que será inibida pela glucose-6-fosfato, possui isoenzimas 

que estão presentes no fígado e nas células β do pâncreas a glucoquinase que 

permite a diminuição do nível deste monossacarídeo no sangue geralmente agindo 

após ingestão de uma refeição (VOET, 2011). 

A piruvato quinase catalisa a reação de conversão do fosfoenolpiruvato a 

piruvato sendo altamente inibida pela concentração fisiológica elevada de ATP, que 

é induzida no fígado pela entrada de grande quantidade de hidratos de carbono e 

níveis elevados de insulina.  

A compreensão das alterações que acontecem no nível do metabolismo na 

diabetes é necessária inicialmente entender o que acontece quando o organismo 

está em jejum e no estado pós-prandial. 

Quando se está no estado pós prandial e realiza a ingestão de uma refeição, 

o organismo vai realizar o aporte energético necessário a partir de então, sendo 

glucose a principal fonte de energia, assim a glucose passa das células epiteliais do 

intestino para o fígado pela veia porta, os aminoácidos vão ser metabolizados 

parcialmente no intestino antes de ser liberados no sistema porta, e os triglicerídeos 

que são contidos no quilomicrons vão ser lançados no sistema linfático para depois 

serem distribuídos pelo corpo, etapas essas detalhadas na figura 4 abaixo: 
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Figura 4 – Relação entre glucose, aminoácido e ácido gordo em vários tecidos no 
estado pós prandial 

 

 

            Fonte: Delvin (2006) 

 

No estado de jejum, acontece no fígado a glicogenólise que mantém os 

níveis de glicose no sangue, tal como representa a figura 5. Os compostos lactato, 

piruvato e alanina são desviados da oxidação para a formação da glicose, 

completando deste modo o ciclo de Cori (CAHILL, 2008).  

Quando o organismo está em jejum há cerca de 10 ou 12 horas, ele sofre 

uma adaptação para garantir energia para a sua sobrevivência. As reservas de 

glicogénio no fígado são muito baixas, sendo necessário recorrer à gliconeogénese 

hepática, a partir do lactato, glicerol e alanina, para assim ter obtenção de fontes de 

energia (DEVLIN, 2006). 
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Figura 5 – Relacionamento do metabolismo entre os principais órgãos no início do 
estado e jejum 

 

           Fonte: Delvin (2006). 

. 

 

4.4 Fisiopatologia do Diabetes Mellitus  

 

O DM trata-se de uma doença crônica caracterizada por uma desordem 

complexa que afeta o metabolismo das proteínas, hidratos de carbono e lipídios 

onde é possível identificar a hiperglicemia crônica, resultante de defeitos na 

secreção da insulina, ou seja, valores elevados de glucose no sangue (HOL; 

HANLEY, 2012). 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma patologia caracterizada por níveis 

aumentados de glicose circulantes no sangue, denominada hiperglicemia. Ela é 

ocasionada por deficiência total ou parcial do hormônio de insulina, resultando em 

adaptação metabólica ou alteração fisiológica em quase todas as áreas do 

organismo (DIABETES CARE, 2014). 
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4.4.1 Tipos de Causa do Diabetes Mellitus 

  

Existem dois tipos de causas especificas para DM como a autoimune e a 

idiopática. A forma autoimune representa 5 a 10% dos casos de diabetes, onde 

resulta na destruição imonumediada de células beta pancreáticas com consequente 

deficiência de insulina. Já a causa idiopática não há uma etiologia conhecida e 

corresponde à minoria dos casos de DM1 caracterizada pela ausência de 

marcadores de autoimunidade contra as células beta e não associação a haplótipos 

do sistema de histocompatibilidade humana (HLA). Os indivíduos com esse tipo de 

DM podem desenvolver cetoacidose e apresentam graus variáveis de deficiência de 

insulina (SBD, 2015). 

 

4.4.2 Complicações do Diabetes Mellitus 1 

 

Tradicionalmente, as complicações do diabetes são categorizadas como 

distúrbios microvasculares e macro vasculares, que resultam em direta ou 

indiretamente, no sistema musculoesquelético, no sistema digestório, na função 

cognitiva e na saúde mental (SBD, 2018). 

Conforme o crescimento da população, alimentação errada e sedentarismo, 

o diabetes passou a se destacar pela alta morbimortalidade, onde compromete a 

qualidade de vida, envolvendo altos custos necessários para a realização do 

controle e tratamento das possíveis complicações agudas e crônicas (BERTOLDI, 

2013; HERMAN, 2012). 

As complicações agudas abrangem a hipoglicemia, estado hiperglicêmico 

hiperosmolar e cetoacidose diabética e as complicações crônicas envolvem a 

retinopatia, nefropatia, cardiopatia isquêmica, neuropatias e doenças 

cerebrovascular e vascular periférica. As complicações degenerativas mais 

frequentes são o infarto agudo do miocárdio, arteriopatia periférica, acidente 

vascular cerebral e microagiopatia (GINTER, 2012). 

A hipoglicemia ocorre quando os níveis de açúcar no sangue caem o 

suficiente para necessário uma ação para recuperar o nível adequado, o valor da 

glicemia em uma situação de hipoglicemia é inferior a 70mg/dL, leve/nível 1 entre 55 

e 70mg/dL representada por palidez, suor, tremor, fome, taquicardia que podem ser 

tratados tais sintomas com 15g de carboidrato (SBD, 2018). 
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Em 2002, foi criado o Programa de Hipertensão e Diabetes Mellitus 

(Hiperdia), com o intuito de reorientar assistência farmacêutica para fornecimento 

contínuo do medicamento e monitoramento das condições clínicas (PIMOUGUET, 

2011). 

O aparecimento de complicações se agrava nas pessoas que não realizam 

as atividades de autocuidado relacionadas a uma alimentação correta, atividade 

física e uso adequado dos medicamentos quando necessários (ADA, 2013). 

A desordem metabólica com múltipla etiologia é caracterizada pela 

hiperglicemia crônica decorrente de defeitos na secreção e/ou até mesmo ação da 

insulina, tendo como resposta uma resistência insulínica, as altas concentrações 

plasmáticas de glicose, acaba levando ao desenvolvimento degeneração crônica 

associando-se a falência de diversos órgãos, olhos, rins coração, nervos e vasos 

sanguíneos (OLIVEIRA, 2009). 

A hiperglicemia que é ocasionada pelos defeitos na secreção ou na ação 

insulínica é acompanhada por dislipidemia, hipertensão arterial e a disfunção 

endotelial, assim algumas consequências a longo prazo da hiperglicemia crônica vão 

resultar em alterações micro e macro vasculares que causam disfunção em órgãos 

como os olhos, rins, nervos e vasos sanguíneos (ABBAS, 2010). 

O desenvolvimento de uma complicação metabólica aguda da DM, 

caracterizado por hiperglicemia, cetose e acidose, é a cetoacidose diabética (CAD), 

onde o não reconhecimento desta condição acaba causando uma progressiva 

deterioração metabólica, podendo dar origem a graves sequelas. Geralmente a 

CAD, ocorre quando existem defeitos na secreção de insulina total ou parcial, 

estimulando liberação de hormônios contra insulínicos como o glucagon, cortisol, 

catecolaminas e os hormônios do crescimento (DAMIANI, 2008). 

A resposta hormonal da CAD, com relação às respostas de estímulo de 

secretores contra insulínicos, faz os tecidos dependentes de insulina metabolizarem 

os lipídeos ao invés dos carboidratos. Em alguns processos se inicia a catabolização 

(lipólise e proteólise) como também outros substratos (glicerol, alanina e lactato), 

são usados na síntese hepática de glicose (gliconeogênese), o que irá promover o 

aumento do glicogênio hepático com posterior utilização (glicogenólise), assim, logo 

ocorre à secreção de glicose pelas células hepáticas agravando o quadro 

hiperglicêmico (ANDRADE, 2007). 
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O quadro hiperglicêmico provoca aumento de AGEs circulantes, onde 

consequentemente causa dificuldade de degradação e eliminação, aumentando os 

níveis de apoproteía B (ApoB-AGE) no plasma, assim por ser constituinte da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL), colaborando para o desenvolvimento de 

arteriosclerose por meio da deposição da LDL e ApoB-AGE nas paredes das 

artérias. Acometendo comprometimento dos grandes vasos sanguíneos como 

artérias coronarianas, dos membros inferiores e cerebrais resultando na doença 

arterial coronariana (DAC) e no acidente vascular encefálico (AVE) (BERTOLUCI, 

2008). 

Uma persistência do quadro hiperglicêmico é o fator primário que 

desencadeia complicações macro vasculares, microvasculares e distúrbios 

metabólicos no indivíduo diabético, autores distintos descreveram uma síntese dos 

mecanismos fisiopatológicos das macroagiopatias (Anexo A) e microangiopatias 

(Anexo B). 

O edema cerebral é uma das complicações clínicas mais graves da CAD, 

abrangendo mecanismos diferentes como acidose paradoxal do líquor durante o 

tratamento com bicarbonato de sódio, redução da oxigenação do sistema nervoso 

central (SNC), efeito direto da insulina. A hipóxia do SNC resulta rapidamente na 

correção da acidose periférica com a administração de bicarbonato, devido a 

insulinoterapia, partículas osmoticamente ativas passam por meio intracelular 

(ALMEIDA, 2009). 

A hipertrigliceridemia está relacionada com a CAD levando em consideração 

a insulinopenia, aumentando o fluxo hepático de ácidos graxos livres (AGL) com 

esterificação a triglicerídeos, ocorre, portanto, uma secreção na circulação como 

VLDL, devido a redução da atividade de lipase lipoproteica, diminuindo VLDL e 

aumentando a concentração plasmática (GRANERO, 2009) 

A retinopatia diabética (RD), acontece no indivíduo diabético com um quadro 

hiperglicêmico permanente, estando propenso a apresentar alterações fisiológicas 

oculares, derivadas de uma opacificação do cristalino e algumas modificações 

vasculares retinais (PEREIRA, 2009). 

Se tratando de nefropatia diabética (ND) ou denominada também como 

doença renal do diabético, é uma disfunção crônica a nível microvascular resultando 

na perda progressiva da função renal do paciente, devido alterações estruturais que 
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vão induzir a proteinúria, aumento progressivo da dislipidemia e diminuição da taxa 

de filtração glomerular (THOMAS, 2014). 

Já em relação a neuropatia diabética, ou seja, uma complicação neurológica 

que se procede de um inadequado controle glicêmico, com lesão progressiva das 

fibras somáticas que são as fibras sensitivas e motoras como também as 

autonômicas. O acometimento da porção distal do sistema nervoso periférico (SNP), 

geralmente comum nos pés e manifestações relacionadas ao sistema geniturinário, 

gastrintestinal, sudoral e cardiovascular, caracterizando a polieuropatia distal 

diabética (PNDD) e neuropatia autonômica diabética (NAD) (ROLIM, 2007). 

O processo de lesão microvascular endoneural, se associa a entrada 

excessiva de glicose na célula dos tecidos neuronal e endotelial, cujo transporte 

para o meio intracelular vai independer da insulina (MOREIRA, 2009). 

 

4.4.3 Tratamentos  

 

 Donaghue, K. C. et al (2014) evidencia que ainda um dos fatores mais 

importantes para a prevenção de futuras complicações é o bom controle metabólico 

da diabetes. Para isso, as crianças e jovens com DM1 devem procurar ter valores de 

glicemia dentro dos objetivos preconizados para estas faixas etárias. Para além 

disso deve-se procurar evitar ter grandes oscilações glicémicas, pois passar de 

hiperglicemia para hipoglicemia e vice-versa, gera uma necessária adaptação do 

corpo a outra concentração de glicose e esse fato pode originar complicações.  

 

4.4.4 Medicamentos 

 

 As sulfoniluréias (ex. glipizida, gliburida, tolbutamida e clorpromazida) 

são medicamentos que conseguem reduzir adequadamente a concentração sérica 

de glicose em indivíduos com DM2, mas não são eficazes no DM1. Esses mesmos 

medicamentos reduzem a concentração sérica de glicose estimulando o pâncreas a 

liberar a insulina e aumentando a sua eficácia (MAGANHA et al., 2003).  

Um outro tipo de medicação oral, é a metformina, que não afeta a liberação 

de insulina, mas pode aumentar a resposta do organismo a sua própria insulina. O 

médico não pode prescrever a metformina isoladamente ou combinada com a 
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sulfoniluréia. Uma outra medicação, a acarbose, que retarda a absorção da glicose 

no intestino. Frequentemente, os hipoglicemiantes orais são prescritos para os 

indivíduos com DM2 quando a dieta e o exercício não conseguem reduzir 

adequadamente a concentração sérica de glicose (MAGANHA et al., 2004).  

Em alguns casos, os medicamentos podem ser tomados apenas uma vez 

por dia, pela manhã, embora alguns indivíduos necessitem de 2 a 3 doses. Quando 

os hipoglicemiantes orais não conseguem controlar suficientemente a concentração 

sérica de açúcar, pode ser necessário o uso de injeções de insulina isoladamente ou 

combinado com hipoglicemiantes orais (LEHNINGER; NELSON; COX, 1995). 

 

4.4.5 Insulina 

 

O uso da insulina no tratamento do DM1 se torna indispensável e deve ser 

instituído assim que o diagnóstico é realizado. O clássico estudo prospectivo 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) demonstrou que o tratamento 

intensivo do DM1, com três ou mais doses diárias de insulina de ações diferentes ou 

sistema de infusão contínua de insulina, é eficaz em reduzir a frequência de 

complicações crônicas do DM. Nessa coorte, houve diminuição de 76% dos casos 

de retinopatia, 60% de neuropatia e 39% de neuropatia nos pacientes tratados 

intensivamente em relação aos tratados convencionalmente (SDB, 2016). 

A descoberta da insulina em 1921 por Frederick Banting e seus colegas da 

Universidade de Toronto foi um dos acontecimentos mais importantes da Medicina 

do século passado. Sendo assim a insulina possui três características sendo elas: 

início, pico e duração (HIRSCH, 2005). 

Insulinas de ação rápida, todas têm início de ação dentro de 15 minutos, um 

pico na atividade após 60 a 90 minutos, e duração de ação de 3 a 5 horas. Elas 

resultam em menos episódios de hipoglicemia em comparação a insulina regular. A 

insulina regular é uma insulina de ação curta, com início de 15 a 60 minutos, 

duração de ação de 5 a 8 horas e para melhores resultados é preciso que ela seja 

administrada 30 a 60 minutos antes da refeição. A insulina de ação intermediaria, a 

insulina lenta foi retirada do mercado, sua aparência é leitosa com início de ação 

cerda de 2 horas após a injeção com pico de efeito de 6 a 10 horas (MAHAN, 

STUMP; RAYMOND, 2012). 
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4.4.6 Contagem De Carboidratos  

 

Com o objetivo de alcançar um índice glicêmico adequado, se insere o 

método de contagem de carboidratos, método este que é utilizado na Europa desde 

1935, sendo uma das formas de abordagem nutricional utilizada no Diabetes Control 

and Complications Trial (DCCT) em 1993. Já no Brasil esse método começou a ser 

aplicado em 1997 de maneira isolada, onde atualmente já é utilizado de forma 

sistemática por vários grupos de atendimento aos pacientes diabéticos (SBD, 2012). 

Carboidratos (CHO) são os nutrientes que mais afetam a glicemia, onde 

quase 100% do CHO é convertido em glicose dentro de quinze minutos até duas 

horas. Mas se tratando de CHO simples, são os que não precisam ser tratados e 

consumidos com tamanha restrição, já os não refinados, ou seja, fibra natural intacta 

tem menor índice glicêmico, maior saciedade e uma propriedade de ligação com 

colesterol (OLIVEIRA, 2012). 

Estudos apontaram que os carboidratos mais simples, incorporam a dieta e 

passa a compor um terço do consumo total de carboidratos, porém os carboidratos 

não refinados com uma fibra mais intacta, são geralmente os mais recomendados 

por possuírem mais benefícios se comparado com as versões de CHO 

completamente refinados (BARBOSA, 2012). 

Uma maneira do controle alimentar de um paciente diabético é através da 

Contagem Total de Carboidratos (CTC), este método busca a redução de 

complicações que são decorrentes da hiperglicemia e suprir as necessidades as 

necessidades nutricionais do indivíduo. Para uma execução das alterações 

alimentares decorrentes da contagem de carboidrato requer uma colaboração ativa 

do paciente (SOUTO, 2010). 

Em relação a utilizar a Contagem Total de Carboidratos (CTC), é relevante 

evidenciar que assim como os demais métodos de plano alimentar, como o índice 

glicêmico e a pirâmide alimentar, o mesmo deve ser inserido como um método de 

alimentação saudável, possibilitando maior controle quantitativo de ingestão de 

carboidratos pelo paciente (CUPPARI, 2014). 

A CTC faz parte de uma estratégia nutricional utilizada para mostrar relação 

alimento, medicação, níveis de atividade física e concentração glicêmica, levando 

em consideração o ajuste correto de insulina ao CHO que se é consumido, assim 
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proporciona concentrações glicêmicas pós-prandiais adequadas que favorecem o 

controle da glicemia (ZIPP et al., 2011). 

Uma vez que os carboidratos são convertidos em glicose, se tornam os 

maiores responsáveis pela glicemia pós-prandial, assim quando a estratégica de 

contagem é aplicada, é importante levar em consideração a quantidade total de 

CHO consumidos por refeição, devendo cumprir as necessidades diárias do 

indivíduo (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2010).  

De todos os macros nutrientes, os carboidratos são os maiores responsáveis 

pela glicemia pós-prandial, evidenciando que a prioridade deve ser a quantidade 

total do mesmo. Ressaltando que os macros nutrientes podem estar presentes de 

maneira combinada em um único alimento ou refeição podendo desta maneira 

alterar a resposta glicêmica. A estratégia para contagem de carboidratos é uma 

chave de tratamento do diabetes e deve ser inserida no contexto de uma 

alimentação saudável. Assim os carboidratos devem ser oriundos de frutas, 

vegetais, grãos integrais, legumes e leite desnatado. (Manual de Contagem de 

Carboidratos, 2009) 

Existem dois métodos mais conhecidos para contagem de carboidratos: a 

contagem de carboidratos por gramas: Neste método, são somados os gramas de 

carboidratos de cada alimento por refeição, obtendo-se as informações em tabelas e 

em rótulos de alimentos, escolhendo-os conforme suas preferências, mas sem 

esquecer a qualidade e o valor nutricional do que está sendo ingerido. (Manual e 

contagem de Carboidrato, 2016 

Contagem de carboidratos por equivalentes ou substituições: Neste método, 

cada equivalente ou substituição corresponde a 15 gramas de carboidrato. O 

conteúdo de carboidratos da porção a ser ingerida pode variar de 8 a 22g de 

carboidratos e, mesmo assim, será considerado como 1 equivalente. (Manual e 

contagem de Carboidrato, 2016) 

A contagem por equivalentes é um método aparentemente mais simples, 

mas é menos preciso. O método de contagem por gramas de carboidratos é o 

sistema utilizado no ICD. Embora mais trabalhoso, é de fácil aprendizado e oferece 

resultados mais precisos.  

Para o tratamento da Diabetes em adolescentes, é preciso entender a visão 

dos jovens que são portadores do DM1 com relação as mudanças alimentares 

necessárias para o tratamento da doença sendo essencial o desenvolvimento no 
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campo da nutrição de forma adequada para o acompanhamento nutricional desse 

tipo de paciente. A incidência do DM1 aumenta conforme a idade, tento pico durante 

a puberdade, a classificação dessa incidência é de forma bimodal, ou seja, com pico 

entre quatro e seis anos de idade e outro durante o período de puberdade entre 10 e 

14 anos (AL-FIFI, 2010). 

 A faixa etária que corresponde ao período da adolescência é considerada 

como uma fase de desenvolvimento humano marcada pelo amadurecimento 

biológico, psicológico e social. Os adolescentes diabéticos têm maiores dificuldades 

de aceitar as limitações que a doença impõe e dificuldade para manter a disciplina 

necessária para o seu controle (SILVERSTEIN, 2008). 

Em um estudo realizado na Europa apontam que, em média, 3 a 9% das 

crianças desenvolvem DM1, e, no Brasil, a doença segue como a segunda mais 

prevalente na infância. Segundo dados da SBD a incidência de DM se aproxima de 

0,5 novo caso a cada 100.000 habitantes por ano, com números alarmantes entre os 

jovens e alta prevalência entre crianças menores de cinco anos de idade 

(ANDERSON et al. 2013, SBD, 2014). 

A contagem de carboidrato permite com o auxílio do nutricionista, que o 

paciente escolha os alimentos que deseja consumir em casa refeição, fazendo a 

soma das gramas de carboidrato contidas em cada alimento, fazendo um ajuste 

chamado bolus prandial, ou seja, a dose de insulina rápida ou ultra rápida a ser 

utilizada para a metabolização dos carboidratos. Em crianças a sensibilidade ao 

hormônio é maior em relação insulina/carboidrato normalmente considerando 1;30 

na dose de insulina (SCHEINER et al., 2009). 

A adoção de omitir a aplicação de insulina e ou restringir severamente a 

alimentação é mais comum em adolescentes de ambos os sexos, onde também a 

prevalência de transtornos alimentares é alta na população diabética. Algumas 

atitudes alimentares inadequadas e práticas incorretas do controle de peso, acomete 

um impacto negativo sobre o controle metabólico do diabetes principalmente do tipo 

1 (ALVARENGA, 2007). 

 

4.5 Índice Glicêmico  

 

Existe uma evidência importante em relação ao Índice Glicêmico (IG) e 

Carga Glicêmica (CG) dos alimentos no tratamento dietoterápico, mais independente 
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do tipo, todo carboidrato consumido, seja ele simples ou complexo, será sempre 

transformado em glicose. Portanto a quantidade de CHO que se é ingerida exerça 

um maior impacto em relação com a glicemia, devendo ser calculada para um ajuste 

adequado da quantidade de insulina que deve ser administrada (SOUTO, R., 2010). 

O uso do índice e carga glicêmicos, segundo a ADA, fornecem benefícios 

modestos no controle e tratamento do DM, por conta de variações interindividuais 

(ADA, 2010). 

O IG de uma dieta tradicional é considerado uma referência de qualidade do 

carboidrato que é consumido na dieta, uma medida quantitativa e qualitativa para 

avaliar o CHO, é levar em consideração o efeito glicêmico de todos os alimentos 

consumidos (SARTORELLI, 2006).  

Segundo Junior (2009), o nível de indicie glicêmico dos alimentos de 0 a 100 

e em ordem alfabética (Anexo C), podem ser representados com valores em porção 

(gramas), carga glicêmica em gramas e o teor de sódio. Enquanto a Revista Boa 

Forma (2016), classifica o índice glicêmico dos alimentos em baixo, médio e alto, 

conforme na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 
 

 

 

Figura 6 – Índice Glicêmico 

 

Fonte: Boa forma (2016). 
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4.6 Recomendações Nutricionais  

  

Uma alimentação saudável no tratamento de qualquer paciente com DM tem 

o objetivo de melhorar sua patologia, o objetivo geral é auxiliar o paciente a fazer 

mudanças em seus hábitos alimentares, permitindo um controle metabólico 

adequado. Além disso um tratamento nutricional deve contribuir para diminuir os 

fatores de risco de doenças cardiovasculares, fornece calorias o suficiente para 

manutenção de peso saudável e prevenir complicações agudas e crônicas 

(GARCIA, 2013).  

 Assim que uma alimentação variada se refere aos diferentes grupos de 

alimentos, considerando-se o nível de renda, escolaridade, preferências e a 

disponibilidade dos alimentos. Muitas vezes o padrão e o comportamento alimentar 

do indivíduo portador de DM estão seriamente comprometidos, sendo caracterizados 

pela prática de dietas restritivas e aleatórias, uso indiscriminado de produtos 

dietéticos e a adoção de métodos inadequados para controle da glicemia, redução e 

manutenção de peso (BAPTISTA, 2009).  

Uma conduta nutricional deverá ter foco no indivíduo e considerar todas as 

fases da vida, realizando o diagnóstico nutricional, hábitos alimentares e 

socioculturais, perfil metabólico e a utilização de fármacos (ADA, 2014). 

 A intervenção nutricional que deve ser direcionada para as pessoas com 

diabetes do tipo 1, aponta uma importante interação entre a insulina, dieta e 

atividade física, assim evidenciando a terapia insulínica ao plano alimentar 

individualizado sendo o caminho adequado para o controle metabólico (CANADIAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2008). 

Os objetivos de tratamento servem como base para ser estabelecida a 

nutrição equilibrada, com concentrações adequadas de macro e micronutrientes de 

forma individualizada, assim a ingestão dietética recomendada deve seguir as 

recomendações semelhantes às que são definidas para a população em geral 

levando em consideração as faixas etárias, sendo estabelecido uma composição 

nutricional do plano alimentar para portadores de diabetes melittus (Anexo D) 

(BRASIL, 2010). 
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4.6.1 Carboidratos 

 

Os carboidratos (CHO) para pessoas com diabetes segue ingestão dietética 

semelhantes as recomendações da população em geral, porem respeitando as 

concentrações de 45% a 60% do requerimento energético (Canadian Diabetes 

AAssociation, 2008). 

Segundo alguns estudos, adequadas concentrações de carboidratos tendem 

a melhorar a sensibilidade para com a ação da insulina e em relação a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), não recomenda concentrações que sejam inferiores a 

130g/dia do mesmo (World Health Orgaization). 

Assim os CHO, devem ser monitorados pela contagem ou substituição 

sempre considerando os grupos alimentares. A resposta glicêmica de vários 

alimentos passou a ser quantificada pelo índice glicêmico (IG), porem alguns fatores 

podem influenciar a variabilidade glicêmica dos alimentos como origem, clima, solo, 

tipo de preparo, tempo para cozimento, acidez, teor de gordura e temperatura 

(American Diabetes Association, 2014). 

 

 

 

4.6.2 Fibras 

 

Pessoas com DM, tendem a ser motivados para escolher uma variedade de 

alimentos que contenham fibras, que são divididas em solúveis, ou seja, possuem 

efeitos benéficos a glicemia e também no metabolismo lipídico, podendo interferir na 

absorção da glicose alimentar assim proporcionado menores picos glicêmicos pós-

prandiais  já as fibras insolúveis contribuem para a saciedade, controle de peso e 

prevenção da saúde intestinal Em relação ao nível recomendado do consumo de 

fibras, o mínimo é de 14g/1.000 kcal (American Association of Diabetes Education, 

2010). 
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4.6.3 Lipídios  

 

Se tratando de indivíduos com DM, o primeiro passo na recomendação 

nutricional é limitar a ingestão dos ácidos graxos saturados, trans e colesterol, 

reduzindo assim os riscos cardiovasculares, tendo o objetivo de atingir 7% dp total 

das calorias (CHAMPAGNE, 2008). 

A ingestão das gorduras trans e saturadas se associam com os marcadores 

inflamatórios e inversamente com a sensibilidade à insulina. Os planos alimentares 

com quantidade de CHO (55% do total das calorias) elevada aumentam a glicemia, 

insulinemia e trigliceridemia pós-prandial se comparado com o consumo de ácido 

graxo monoinsaturado (30 a 40% das calorias totais) (SHARMA, 2010). 

 

4.6.4 Proteínas  

 

A prescrição de proteína deve ser individualizada, assim como de todos os 

outros macros e micronutrientes, e em relação a proteína prescrita, deve-se 

considerar o diagnóstico nutricional e o controle glicêmico devido a mesma ter efeito 

sobre a glicemia pós-prandial (GANNON, 2010). 

 

 

 

4.6.5 Vitaminas e minerais 

 

Em indivíduos diabéticos é mais frequente a deficiência de vitaminas e 

minerais, onde as principais causas são as perdas de urina, diminuição da 

capacidade intestinal de absorção e baixa ingestão dietética. Mas para atingir as 

recomendações diárias de vitamina e mineral, os indivíduos diabéticos devem ter 

plano alimentar variado.  Optando pelo consumo mínimo de duas entre quatro 

porções de frutas onde pelo menos uma tem que ser rica em vitamina c e entre as 

três e / ou cinco porções de hortaliças (CHEHADE, 2009). 

Em relação a neuropatia diabética, uma provável causa seria a deficiência 

de vitamina B12 e o uso prologado de metformina que pode causar também a 
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deficiência desta mesma vitamina, necessitando de suplementação. A vitamina D, 

também é evidente para os diabéticos, estando relacionada com o mau controle 

glicêmico, assim a vitamina D traz efeitos positivos sendo secreção e sensibilidade à 

insulina e diminuição do estado inflamatório (CHAGAS, 2012). 

Com relação aos minerais, suas deficiências são mais evidentes no 

metabolismo do zinco e magnésio, e estas alterações estão associadas ao aumento 

das concentrações de hemoglobina glicada. A suplementação do zinco mostra 

benefícios no controle glicêmico dos diabéticos tipo 1 e 2 (RANASINGHR, 2012). 

Ainda o zinco parece ajudar na regulação da função das ilhotas pancreáticas 

promovendo a homeostase glicêmica (LEE, 2011). 

 

4.7 Atividade Física 

 

Os exercícios físicos regulares são reconhecidos como um importante fator 

para a melhora do perfil cardiovascular, lipídico, pressórico e glicêmico dos 

indivíduos, inclusive portadores de DM, recebendo destaque por sua efetividade, 

baixo custo e, adicionalmente, por promover benefícios biopsicossociais. A partir 

destas informações, estudos transversais e longitudinais têm buscado elucidar como 

são intermediados os efeitos da atividade física no controle glicêmico da DM 

(PRAET; LOON, 2009). 

A atividade física proporciona melhor forma de saúde juntamente com uma 

alimentação saudável e o exercício físico deve fazer parte do plano de tratamento 

para diabéticos, acredita-se que o exercício ajuda a melhorar a sensibilidade a 

insulina, controlar o peso e melhorar a sensação de bem-estar. Em indivíduos com 

DM1 a resposta da glicemia pode variar e uma variável importante é o nível 

plasmático da insulina após o exercício, pode haver hipoglicemia devido a captação 

aumentada de glicose pelo musculo em atividade (MAHAN; STUMP; RAYMOND, 

2012). 

Por tanto combinado com a dieta, tem a recomendação de atividade física 

aeróbica moderada (tipicamente, caminhar rápido) por 150 minutos/semana, 

distribuída em pelo menos três dias. Cada sessão de exercício deve durar mais que 

10 minutos e não passar de 75 minutos. A mudança do estilo de vida tem boa 

relação custo- efetividade, e a maioria dos países desenvolvidos conta com políticas 

de saúde pública que incentivam e custeiam essas atividades (ADA, 2017). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

O DM1, considerada doença autoimune órgão-específica, resulta da 

destruição seletiva das células beta pancreáticas, produtoras de insulina, pela 

infiltração progressiva de células inflamatórias, particularmente por linfócitos T auto 

reativos. Considerada como uma das doenças crônicas mais comuns entre crianças 

e adultos jovens, o DM1 pode se desenvolver em qualquer faixa etária, sendo mais 

frequente antes dos 20 anos de idade. Existem estratégias para o controle da DM1 

como a contagem de carboidratos que consiste na melhoria do índice glicêmico e na 

qualidade de vida, assim muitos autores falam sobre a importância dessa terapia 

nutricional. 

 

Tabela 1 – Importância da nutrição e terapia nutricional na contagem de CHO. 

DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

AUTORES RESULTADOS OBTIDOS 

2018 Locateli et al. A adesão ao tratamento é de suma importância e parece 
estar relacionado a aceitação da doença, sensibilização 
e conscientização para o autocuidado. 
 

 
2017 

Torres et al. O estudo apontou que os pacientes melhoraram a 
compreensão de sua condição crônica com aumento da 
auto eficácia para o autocuidado. 
 

2016 Da Silva et al. Mostra-se como uma técnica eficaz no controle do 
diabetes e permite uma união entre o estilo de vida e as 
escolhas alimentares. 
 

2015 Da Costa et al. A contagem de carboidratos é uma estratégia que 
possibilita maior gerenciamento do indivíduo no que 
confere o plano alimentar e controle glicêmico. 
 

2015 De Oliveira.  A contagem de carboidratos é um método que veio 
facilitar o convívio com o diabetes. 
 

2014 Albuquerque et 
al. 

Verificou que a contagem de carboidratos foi efi- ciente 
em melhorar o controle glicêmico sem prejudicar os 
parâmetros antropométricos. 
 

2012 Pereira. A contagem de carboidrato é um método adequado para 
o tratamento do Diabético e a implementação do método 
foi satisfatória. 
 

2012 Oliveira et al. A Contagem de carboidratos é uma ferramenta muito útil 
e atual que requer a devida capacitação profissional 
para aplicá-la. 

Fonte: Souza, 2020. 
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Durante o tempo observa-se que surgiram muitas ideias sobre o assunto, 

ideias que servem como debate, conclusão única ou simplesmente se completam.

 O estudo de Locatelli et al. (2018), retrata que o tratamento com a contagem 

de carboidratos é de bastante importância, pois pode estar relacionado a aceitação 

da doença, ele ainda destaca que a diabetes mellitus influencia muito na qualidade 

de vida, nos fatores sociodemograficos, psicossociais e familiares, além de impor 

que os pacientes devem sempre ser acompanhados por uma equipe 

multiprofissional para instruir os pacientes e familiares nos cuidados e autocuidado. 

Sucessivamente o estudo de Torres et al. (2017), se complementa com o de 

Locatelli et al. (2018), onde Torres discute aplicativos que tenham recursos que 

ajudam no tratamento do DM1, nesse aplicativo consta alarmes sonoros que 

facilitam a lembrar a hora exata para medir a glicemia e aplicar a insulina com isso 

ele ressalta a importância em que os pacientes tenham mais o autocuidado. Ele 

aponta que existem bons resultados pela parte da contagem de carboidrato, porém 

existe uma escassez de informações e conhecimentos pela parte do paciente e 

também uma escassez da parte de profissionais da área da saúde em orientar os 

pacientes sobre novas técnicas.  

De Oliveira et al. (2012), que também cita a contagem de carboidratos como 

uma terapia nutricional inovadora e fundamental no processo de DM. Por mais que 

pacientes antigos com essa patologia tenha receio de inovar no tratamento, por 

pensar que são mudanças radicais impostas e preferem a terapia nutricional 

convencional. Oliveira também impõe que respeitar a individualidade e hábitos do 

paciente mostra-se uma melhor adesão pelo tratamento, registrando que assim 

como Torres et al. (2017) e Locatelli et al. (2018) logo complementa que existe um 

pouco de carência no ensino da contagem de carboidratos. Porém nas graduações 

de nutrição, ele cita que a técnica é muito útil e atual e que uma equipe 

multiprofissional é fundamental para alcançar o completo sucesso dessa técnica na 

terapia nutricional.   

Da Silva et al. (2016) deixou publicado que a contagem de carboidratos se 

mostrou eficaz no controle do diabetes e da insulinoterapia e que ela possibilitou ao 

paciente uma melhora na forma de autocontrole e a monitorar os sintomas e sinais 

da doença, apontou também que essa técnica pode permitir uma união entre o estilo 

de vida e escolhas alimentares.  
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Da Costa et al. (2015) vem para integrar a ideia de Da Silva et al. (2017), 

citando que a contagem de carboidratos no tratamento do diabetes é uma estratégia 

que possibilita maior gerenciamento do paciente em se tratando de plano alimentar, 

mas visa que para sua perfeita execução é necessário aprimorar várias habilidades 

referentes ao autocuidado. Ao se complementarem os dois autores ficam de acordo 

que a contagem de carboidratos possibilita uma melhora na qualidade de vida aos 

pacientes com diabetes contribuindo para evitar e/ou retardar complicações que 

sejam futuras influenciando diretamente ao um envelhecer mais saudável. 

Albuquerque et al. (2014) documenta que ao aprender sobre contagem de 

carboidratos o paciente deve compreender que apesar dos alimentos conterem 

diferentes quantidades de equivalentes, isso não significa que eles são igualmente 

saudáveis, a flexibilidade desse método permite na escolha e na quantidade do 

alimento que serão consumidos então se torna indispensável a educação nutricional 

em pacientes diabéticos. Ele aponta que por essa maior flexibilidade entre os 

alimentos, os pacientes tendem a diminuir o consumo de gorduras e calorias totais.  

Verificou que a contagem de carboidratos foi bastante eficiente como terapia 

nutricional, pois ajudou o controle dos níveis glicêmicos.  

Pereira (2012) fixou que a contagem de carboidratos é um método eficaz 

que auxilia no planejamento de dietas onde gramas de carboidratos são calculadas 

para cada refeição e que esse é um método flexível exigindo muito mais dedicação, 

logo pondera que o método é um sucesso, sendo utilizado para crianças e 

adolescentes com DM1, pois com este método, podemos adequar o apetite, a 

ingestão de carboidratos e a dose de insulina flexibilizando o tratamento.   

De Oliveira (2015), relata que a contagem de carboidrato surgiu para 

promover o convívio e a disciplina do paciente e dos seus cuidadores com a 

patologia, onde o enfoque maior se volta para cuidadores de crianças que 

apresentam o diagnóstico de DM. Considerando isso, De Oliveira se conecta com o 

pensamento de Pereira (2012), que diz ser necessário empenho tanto do paciente, 

quanto dos cuidadores para manter disciplina e aceitação de ambas as partes 

quando houver evolução ou retardo no quadro, considerando maiores complicações 

ao descontrole da patologia. 

A contagem de carboidratos consiste num método capaz de auxiliar no 

planejamento da dieta, onde as gramas de carboidratos são calculadas para cada 

refeição. É um método flexível, entretanto, exige dedicação. O objetivo principal 
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desse é otimizar o controle glicêmico em função de menores variações glicêmicas. 

Cujos objetivos são: prevenir ou retardar o desenvolvimento de complicações 

crônicas, por meio da adequação na ingestão de nutrientes e modificações no estilo 

de vida. 

 

Tabela 2 – A eficácia da contagem de carboidrato no controle glicêmico. 

DATA DE 
PUBLICAÇÃO  

AUTORES  RESULTADOS OBTIDOS  

2017 Guzatti et 
al. 

A contagem de carboidratos é uma questão 
importante não apenas para o controle glicêmico, mas 
também para a flexibilidade de alimentação e 
consequentemente a qualidade de vida dos pacientes. 
 

2018 Cruz et al. A rotina de cuidados como diabete e controle 
glicêmico e tratamento por insulinoterapia pode causar 
sofrimento e complicações nos adolescentes 

2016 Loiola  A contagem de carboidrato pra controlar melhor, o uso 
da insulina de acordo com a contagem e exercício 
físico pra controlar e manter nível da glicemia. 

2016 Queiroz et 
al. 

Os pacientes adolescentes com DM1 e em estado de 
hipoglicemia, conhecem os sintomas desta 
complicação. 

2014 Thiecher 
et al. 

A automonitorização glicêmica, alimentação 
equilibrada, contagem de carboidratos e aplicação das 
doses de insulina basal-bolus, podem  
contribuir para um melhor controle glicêmico. 
 

2014 Law et al. Os sintomas de hipoglicemia em adolescente da 
Turquia tiveram classificação física, comportamental 
de humor e psicosensorial de acordo com os 
sintomas.  
 

2011 Costa et 
al. 

A contagem de carboidratos é um método dietético 
que apresenta diversas vantagens aos pacientes 
diabéticos do tipo 1. Bem como melhor controle 
metabólico, prevenindo episódios de hipo e 
hiperglicemia. 

Fonte: Souza, 2020. 

 

Guzatti et al. (2017) discute que a contagem de carboidratos é importante 

não só para o controle da glicemia, mas também para uma qualidade de vida 

melhor. Porém em seu estudo destacou que não foi observado valor significativo na 
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contagem de carboidratos e no controle glicêmico. Ao contrário de Thiecher et al. 

(2014) que descreve a contagem de carboidratos e que enfatiza um conhecimento 

que possibilita um bom controle principalmente no pós-prandial e que a adesão ao 

tratamento é fundamental para a obtenção das metas desejadas. Assim ele 

acrescenta que automonitorização associada à contagem de carboidratos pode 

promover um melhor controle glicêmico uma vez que enfatizam uma dieta saudável 

e o ajuste insulínico, permitindo bons hábitos alimentares e prevenção de 

complicações crônicas.  

Para complementar Costa et al. (2015) também disserta que a contagem de 

carboidratos foi eficiente no controle do índice glicêmico, pois estudos relacionados 

ao uso deste método demonstraram que o ajuste individual das doses de insulina 

pré-prandial, baseada na quantidade de carboidratos consumida nas refeições, 

levou à redução dos valores da hemoglobina glicada, em relação ao grupo de 

pacientes que não utilizavam esta prática, essa técnica também vem sido 

recomendada também pela Sociedade Brasileira de Diabetes.  

Albuquerque et al. (2014) impõe a possibilidade da contagem de 

carboidratos em controlar os níveis glicêmicos, e que essa estratégia deveria ser 

inserida no protocolo de atendimento nutricional em diabetes, sendo assim ele relata 

a importância do cumprimento das orientações do plano alimentar, obtendo 

resultados que a contagem de carboidratos foi eficiente no controle glicêmico sem 

riscos de hipoglicemia ou hiperglicemia.  

 Oliveira et al. (2012) complementa que a individualidade no tratamento 

de diabetes é fundamental para ter um bom controle glicêmico, e que a contagem de 

carboidratos é uma técnica surpreendentemente nova que requer conhecimento de 

uma equipe multiprofissional e será uma ferramenta útil e de sucesso.   

As reações de hipoglicemia em crianças e adolescentes traz estudos que 

buscam identificar se os pacientes sabem identificar os sintomas desta complicação 

aguda. Queiroz et al. (2016), realizou um estudo com crianças que manifestaram 

sintomas de hipoglicemia como tremor, palidez, fome e sonolência, onde obteve 

relato de algumas crianças que se aproveitaram do momento hiperglicêmico para 

receber doces e guloseimas, ou seja, usando essa vulnerabilidade para consumir o 

que comumente lhe é negado.  

Enquanto Law et al. (2014) foi o primeiro estudo que relatou sintomas de 

hipoglicemia como físicos comportamentais, humor e psicosensoriais, classificando 
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como bons, ruins ou ambos. Esse relato foi feito na sua pesquisa realizada na 

Turquia e nos Estados Unidos, aplicando um questionário para 132 adolescentes 

com idade de 14 anos em média. Dentre as questões que os adolescentes teriam 

que optar estão são sintomas tremores, fraqueza, inquietação como sintomas 

físicos, agressivo, infelicidade, mal-humorado como sintoma comportamental e nos 

sintomas de humor teve nervosismo, ansiedade, alegre, animado, acelerado. 

Cruz et al. (2018), diz que os adolescentes com DM1 podem se sentir 

‘presos’ com a rotina de cuidados e autocuidados com a dieta, controle glicêmico e 

tratamento através de insulinoterapia, podendo causar sofrimento nos pacientes tal 

rotina deixando – os mais vulneráveis a possíveis complicações de tratamento, 

porem conforme o tempo, diagnóstico e estratégias para incorporar resultados com a 

rotina faz com que passem a conviver normalmente com a doença, 

 Por outro lado, Loiola (2016) entrevistou em seu estudo, adolescentes 

que tem DM1 e que fazem a terapia de contagem de carboidratos, ele visa que essa 

terapia não só melhora o controle glicêmico, como também quando combinada a 

algum exercício físico, melhorar a forma do uso da insulina. Ele ainda cita que 

fazendo certo a contagem de carboidratos e tendo disciplina em escolher os 

alimentos, pode-se ter um estilo de vida mais livre.   

 Costa et al. (2011), escreve em seu estudo que concorda totalmente 

com a ideia de Loiola 2016, citando que à melhora dos níveis glicêmicos e do 

controle metabólico, prevenindo hiper e hipoglicemias, sendo a contagem de 

carboidratos um método que apresenta maior vantagem nisso, além de vim 

possibilitando maior flexibilidade e liberdade para pacientes do DM1. Porém ele se 

refere que ainda sim, o acompanhamento multiprofissional contínuo desses 

pacientes e o auxílio do nutricionista na escolha de alimentos mais saudáveis e 

adequados, são extremamente importantes pois a contagem de carboidratos não é 

para ser “burlada” onde só se aprende a fazer o método e o paciente pode consumir 

o que desejar pois depois pode realizar a contagem e corrigir aquele cho, mas sim 

existe toda uma educação nutricional para que alimentos mais saudáveis sejam 

escolhidos para que o método seja efetivo em ambas as partes de melhorar o DM e 

fazer o controle glicêmico adequado. 

  Por fim, é necessário que o profissional nutricionista também auxilie o 

paciente nessa educação nutricional para que ela aceite melhor a doença e a 

conviver em paz com ela e com si próprio fazendo escolhas alimentares inteligentes. 
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 A saúde deve ser vista não só em um contexto puramente biológico, mas sua 

promoção deve favorecer acima de tudo o bem-estar do paciente, e o nutricionista 

deve levar em conta que as escolhas alimentares derivam de fatores fisiológicos e 

psicossociais. Dessa forma, o profissional é capaz de incentivar uma melhor 

aderência ao novo método.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Após ter analisado cada estudo, pode-se concluir que por mais que o 

método da contagem de carboidratos seja uma nova maneira de ter um autocuidado 

a mais, ele mostra resultados favoráveis onde quem o faz tenha uma liberdade 

maior na escolha de seus alimentos, flexibilizando e tornando o estilo de vida 

saudável e facilitando a rotina de cada paciente.  

O método também se mostra efetivo quando se trata do controle dos níveis 

glicêmicos, tornando possível um controle metabólico e baixando a possibilidade de 

o paciente ter picos de hipo e hiperglicemia.  

Mesmo com estes estudos se mostrando favoráveis é de fato que ainda se 

precisa de muitos mais estudos e demais equipes de multiprofissionais capacitados 

a desenvolver e conhecer a fundo esse método, para que pacientes cm DM1 possa 

ter a assistência que precisa em realizá-lo.   
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ANEXOS  

 

ANEXO A – Síntese dos mecanismos fisiológicos das macroangiopatias  

 
           Fonte:Ferreira et al (2011). 
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ANEXO B - Síntese dos mecanismos fisiológicos das microangiopatias 

 

 
          Fonte:Ferreira et al. (2011) 
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ANEXO C – Índice glicêmico 0 a 100. 

 

Fonte: Junior (2009). 
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Fonte: Junior (2009). 
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Fonte: Junior (2009). 
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Fonte: Junior (2009). 
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ANEXO D – Composição nutricional do plano alimentar indicado para 

portadores de diabetes melittus (DM). 

 

Fonte: ADA (2014). 
 


