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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo o esclarecimento sobre os diferentes tipos do diabetes
mellitus, bem como demonstrar aos pacientes portadores da doença que é possível se
alimentar bem e ainda desfrutar de alimentos apropriados para portadores de tal patologia.
Entretanto, também, abrange outros aspectos tais como a importância na ingestão de
fibras, promovendo a diminuição da absorção da glicose na corrente sanguínea, além de
esclarecer dúvidas quanto à causa, complicações, alterações e prevalência da doença.
Caracterizado como doença crônica, o diabetes é provocado pela deficiência de produção
e/ou secreção de insulina, levando a sintomas agudos e a complicações crônicas
características, tal distúrbio envolve ainda o metabolismo de glicose, das gorduras, das
proteínas e acarreta em consequências danosas tanto quando surge abruptamente como
quando se instala lentamente.

UNITERMOS: Diabetes mellitus; Nutrição; Fibras na dieta.
INTRODUÇÃO
Atualmente podem-se observar grandes
transformações no âmbito da ciência como um todo,
assim tem-se evidenciado também grandes novidades
na área da indústria alimentícia1. Diariamente são criados
alimentos com objetivo de atender as necessidades da
população contemporânea, uma vezque esta se encontra
em um estilo de vida cada vez mais estressante e
acelerado, determinando que as pessoas passema serem
mais sedentárias, obesas e doentes2.
O hábito de consumo exagerado de alimentos
industrializados, que em sua maioria são ricos em
calorias e sódio, acompanhados de baixos níveis de
vitaminas e minerais associados a um estilo de vida
sedentário, causam sérios danos à saúde, acarretando
assim em inúmeras doenças crônicas, dentre as quais
se podem destacar a diabetes mellitus (DM)3.
Todo paciente portador de diabetes vive em
constante sofrimento, pois é condenado erroneamente
a praticar abstinência de carboidratos, ou tudo aquilo
que contenha glicose, seja que essa molécula
promove uma enorme sensação de prazer e bem estar.
Quando não controlada a alimentação, pode acarretar
grandes prejuízos como: amputações, cegueira,
problemas renais, vasculares, podendo levar o
indivíduo a morte4.

Fica claro que é de extrema importância a
busca de respostas elucidativas e recomendações
alimentares como, o controle do consumo de
carboidratos, como o amido resistente, o consumo
de alimentos funcionais, assim como ingestão de
fibras dietéticas, uma vez que parecem tem uma ação
direta na absorção e mobilização de glicose na
corrente sanguínea5. Ressaltando assim a importância
do profissional nutricionista, quanto a orientação
individual fundamental na busca de uma aplicação
coerente e científica na prescrição de alimentos
considerados funcionais por auxiliarem na prevenção
de doenças e na promoção da saúde.
O objetivo do presente estudo foi verificar a
associação do consumo do amido resistente e fibras
dietéticas pra a prevenção e tratamento do diabetes
tipo 2.
A metodologia foi uma revisão bibliográfica atual
realizada por meio de leitura de publicações indexados
nos bancos de dados, Scielo, Bireme, Lilacs, do ano
de 2006 a 2014.

O DIABETES
O Diabetes mellitus (DM) é uma doença que já
existe a mais de três mil anos, detectada pelos
egípcios que a descreviam por sucessivas excreções
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de urina ao longo do dia, na época o tratamento
resumia-se baseado em consumir extratos de plantas.
O termo “Diabetes” foi assim denominado pelo o
médico grego Arateus da Capadócia no século II. Mais
tarde, entre os séculos V e VI, médicos indianos
descobriram que a urina dos diabéticos era adocicada,
por terem observado que a mesma atraía insetos e
formigas6.
O número de diabéticos está aumentando
substancialmente em todo o mundo e este é um
pro ble ma c o mum pri nc i pa lme nt e e m paí se s
desenvolvidos7.
O c onsumo exa gerado de a limentos
industrializados, modificações no estilo de vida, o
sedentarismo, níveis elevados de estresse, mudanças
na dieta e o estilo de vida, aliados ao aumento da
longevidade a urbanização e a obesidade, são alguns
dos fatores que vem aumentando a prevalência do
diabetes8. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), no ano de 2000 existiam aproximadamente 170
milhões de pessoas com diabetes e com essa evolução
a estimativa para 2030 é que esse número chegue a
366 milhões de indivíduos diabéticos no todo mundo8.
O dia bet e s é um grupo de do ença s
metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e
a ss oc i adas a co mplic a çõ e s, di sf unç õe s e
insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos,
rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.
Pode resultar em defeitos de secreção e/ou ação da
insuli na envo lv endo proc es so s pat ogênic os
específicos, tais como a destruição das células beta
do pâncreas, produtoras de insulina, resistência à
ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina,
entre outros9.
O DM é uma síndrome de etiologia múltipla,
decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade
da insulina em exercer adequadamente seus efeitos.
Ca ra cte ri zam-s e por hi pe rgli-ce mia c rônic a,
frequentemente acompanhada de dislipidemia,
hipertensão arterial e disfunção endotelial10,11.
O diabetes pode ser descrito pelo aumento da
glicose na corrente sanguínea, o que leva o nome de
hiperglicemia, esse fenômeno ocorre devido ao
hormônio produzido pelo pâncreas denominado
insulina, responsável pela absorção da glicose pelas
células apresentar-se insuficiente ou deixar de ser
produzido12.
Existem três tipos principais de diabetes:
di abet es t ipo 1 , di abe te s ti po 2 e di abet es
gestacional13.
- Tipo 1 Ta mbém deno mina do diabe tes
insulinodependente, infanto-juvenil e imunomediado.
Forma esta presente em 5 e 10% dos casos, acomete
principalmente crianças ou indivíduos com menos de
30 anos. É resultado da destruição das células beta
pancreáticas com consequente deficiência de insulina.
Na maioria dos casos a destruição ocorre por
mecanismo auto-imune, existem casos, porém em
que não há evidencias de auto imunidade configurando

então em raros casos por uma forma idiopática de
DM 1.
- Tipo 2 Também chamado de diabetes não
insulinodependente ou diabetes do adulto, corresponde
a 90 e 95% dos casos. É caracterizada por defeitos
de ação e na secreção do hormônio insulina, em geral
ambos os defeitos aparecem quando a hiperglicemia
se manifesta, entretanto pode haver predomínio de
em deles. Ocorre geralmente em pessoas obesas
com mais de 40 anos de idade, embora, na atualidade,
se visualize o problema também em indivíduos jovens
e crianças, em virtude de maus hábitos alimentares,
obesidade precoce e estilo de vida.
Neste caso há presença de insulina, porém sua
ação é dificultada pela obesidade. Por ser pouco
sintomático, o diabetes na maioria das vezes
permanece por muitos anos sem diagnóstico e
tra tame nto, o que f avorece a oc orrê ncia de
complicações no coração, cérebro e em outros
órgãos.
Em se tratando de sintomas, quando presentes,
manifestam-se sobre forma de poliúria, polidipsia e
polifagia, associado a perda de peso, cansaço, visão
embaçada ou turva, infecções frequentes, sendo as
mais comuns, as infecções de pele.
- Diabetes Gestacional Caracteriza-se pela
presença de glicose elevada na corrente sanguínea
durante a gravidez, denominando-se Diabetes
Gestacional. Em geral, a glicose no sangue se
normaliza após o parto, entretanto, as mulheres com
diagnóstico de diabetes gestacional, são mais
propensas a desenvolverem diabetes tipo 2 no futuro,
o mesmo também pode ocorrer com os filhos. O
diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer mulher,
não sendo comum a presença de sintomas, entretanto
mulheres com idade materna avançada, ganho de
peso excessivo durante a gestação, síndrome dos
ovários policísticos, história prévia de macrossomia
ou de diabetes gestacional, história familiar de
diabetes em parentes de 1º grau, história de diabetes
gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial
sistêmica na gestação e gestação múltipla tem
maiores chances de desenvolver o problema.
No pa s sa do, o DM t i po 2 ac o me ti a
principalmente, pessoas de meia idade e idosos,
entretanto, o número de casos da doença tem
aumentado consideravelmente em grupos mais
jov ens , inc lui ndo c ri anç as e ado le sc e nt es ,
consequência da hereditariedade, obesidade, hábitos
alimentares, estresse e sedentarismo. Com exceção
da hereditariedade, todos os outros fatores podem
ser prevenidos e/ou controlados por uma dieta
adequada e pela prática de atividade física regular14.
Considerada doença crônica, o DM não tem
cura e pode ser considerada uma epidemia, pois
acomete pessoas de todas as classes sociais,
gêneros e idades sendo classificada como uma das
principais doenças fatais da atualidade15.
O DM em indivíduos não controlados aumenta
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a demanda por hospitalização, incapacidade para o
trabalho, diminuição na qualidade de vida e até mesmo
a morte. Esta doença pode ser definida como um sério
e grave problema de saúde pública no Brasil e no
mundo, exigindo urgente enfrentamento, seja por
ações terapêuticas ou ações preventivas7.
Nutrição para o diabético
Como citado anteriormente o paciente diabético
enfrenta diariamente problemas relacionados à
restrição alimentar. Ele deve constantemente privarse das delícias açucaradas encontradas no mercado
de doces e industrializados, pelo fato desses alimentos
causarem desequilíbrio na glicemia, já que o mesmo
possui deficiência ou ausência do hormônio insulina,
responsável pelo transporte da glicose até as células16.
A baixa frequência no consumo de alimentos
ricos em fibras, aliado ao aumento no consumo de
gorduras saturadas e açúcares na dieta, compõem
um dos principais fatores etiológicos do DM tipo 2,
não excluindo ainda o estilo de vida sedentário da
população atual, culminado assim com outro sério
problema de saúde pública, a obesidade17.
O risco de desenvolver o DM está diretamente
associado ao aumento do índice de massa corporal.
A obesidade por sua vez tem sido apontada como um
dos principais fatores de risco para o diabetes tipo
218.
Estima-se que entre 80% a 90% dos pacientes
diabéticos estão acima do peso, logo, observa-se que
a obesidade e/ou sobrepeso estão presentes na
maioria dos pacientes diabéticos tipo 219.
Diante do exposto, é fácil chegar à conclusão
de que uma dieta equilibrada é indispensável para a
prevenção do DM tipo 2.
Segundo o Ministério da Saúde, “para o
diabetes tipo 2, metade dos novos casos poderiam
ser prevenidos, evitando-se o excesso de peso”20. No
entanto, em muitos países, principalmente nos em
desenvolvimento, a prevalência da obesidade e
sobrepeso tem aumentado de maneira exponencial.
Dessa maneira entende-se que uma mudança nos
hábitos de vida, introduzindo a prática de atividade
física na rotina, associada à diminuição do consumo
de gorduras saturadas, açúcares e o aumento no
consumo de fibras, pode exercer forte influência na
prevenção do sobrepeso, obesidade e DM, como
também de outras doenças crônicas 21.

RECOMENDAÇÕES DE CARBOIDRATOS
A descoberta do diabetes é algo assombroso
para o paciente, que em primeiro momento segue a
risca uma dieta restrita em carboidratos. No entanto,
uma dieta restritiva em carboidratos é algo muito
agressivo para o organismo, além de garantir baixa
adesão e eficácia, por isso grande ou absoluta maioria
dos pacientes abandonam o programa passando a
procurar milagres em chás, shakes, remédios
caseiros22. Por isso, as dietas muito rígidas e de muito

baixo valor calórico, devem ser evitadas20. É consenso
que o controle adequado do diabetes não pode ser
atingido sem um planejamento alimentar23. E cabe
somente ao nutricionista, profissional habilitado para
tal função orientar.
A dieta para o diabético, assim como para
qualquer paciente, deve ser individualizada, cada
paciente deve ter uma alimentação específica para
suas necessidades, considerando idade, gênero,
condições socioeconômicas, massa corporal, estado
metabólico, nível de atividade física, doenças
intercorrentes e a resposta do seu organismo aos
medicamentos a que faz uso20. Segundo o mesmo
autor, apesar de não existir uma dieta específica para
pacientes diabéticos, existem recomendações
específicas para o consumo de carboidratos. Segundo
o Consenso Brasileiro de Conceitos e Condutas para
o Diabetes mellitus, recomenda-se, em termos de
composição do plano alimentar, que os carboidratos
representem entre 50% a 60% do Valor Calórico Total
(VCT) da dieta, dando preferência a alimentos ricos
em fibras, pois reduzem a velocidade de absorção da
glicose na corrente sanguínea e restringindo da dieta
os açúcares simples20.
A alimentação ainda deve ser rica em vitaminas
e minerais, além de um consumo diário de duas a
quatro porções de frutas, sendo pelo menos uma rica
em ácido ascórbico (vitamina C) e de três a cinco
porções de hortaliças (cruas e cozidas), o paciente
ainda deve dar preferência aos alimentos integrais24.
Alguma s
o ut ras
re co menda ç õe s
complementares são apontadas pela Sociedade
Bra si le ira de Di abe te s, e ntre elas , i nc lui o
fracionamento dos alimentos, que devem estar
distribuídos em três refeições básicas e duas a três
refeições intermediárias complementares, nelas deve
estar incluída a refeição noturna (composta por
alimentos fontes de carboidratos complexos). Uso
moderado de bebidas alcoólicas, podendo ser
consumidas de uma a duas vezes por semana25.
Quando se fala em nutrição muitas pesquisas
vêm sendo realizadas com o intuito de contribuir e
facilitar a vida dos portadores de diabetes. Alguns
alimentos e nutrientes colaboram para na redução na
absorção da glicose, ou seja, reduzem a velocidade
da entrada do açúcar na corrente sanguínea, por isso
estão sendo estudados, como é o caso das fibras
dietéticas e o do amido resistente24.
Fibra Dietética:
A Dietary Reference Intake (DRI) classifica as
fibras em três categorias
No entanto, nenhuma das categorias define
especificamente as partículas, de fibras solúveis e
insolúveis7.
Classificada como a parte não digerível do
alimento vegetal, resistente à digestão e à absorção
intestinal, a fibra da dieta sofre um processo de
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fermentação completa ou parcial no intestino grosso,
podendo ser classificadas em fibras solúveis e
insolúveis5.
A recomendação para o consumo de fibras na
dieta segundo a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização
Mundial da Saúde (OMS) é de no mínimo 25g/dia e
essa ingestão tem o objetivo de auxiliar na prevenção
de doenças crônicas relacionadas à dieta. Estudos
epidemiológicos sugerem que as fibras presentes nos
cereais e em produtos à base de grãos integrais são
capazes de prevenir a obesidade e o ganho de peso,
além de poderem contribuir com a diminuição no risco
para o desenvolvimento de diabetes mellitus5.
Para os indivíduos com at é 50 anos a
recomendação diária de fibras é de 38g para homens
e 25g para mulheres, já para homens e mulheres com
mais de 50 anos de idade, onde o consumo médio de
energia é reduzido, esse número cai para 30g e 21g/
dia, respectivamente. No entanto, a média de consumo
na maioria dos relatórios tem sido muito menor, entre
13 e 14g/dia. Significativos esforços de saúde pública
se concentraram com o objetivo de aumentar a
ingestão de fibras durante a última década7.
As fibras solúveis incluem gomas as pectinas,
mucilagens como psillium, um polissacarídeo viscoso.
Entre as fibras insolúveis estão à lignina, a celulose,
as hemicelulose26.
A fibra dietética, encontrada em alimentos
vegetais tem função significativa para a diminuição
da constipação intestinal, riscos de diabetes, doenças
cardiovasculares, diverticulite, obesidade7.
As fibras alimentares são classificadas em dois
grupos distintos de acordo com a sua solubilidade
em água, fibras solúveis e fibras insolúveis, sua
atividade fisiológica é, portanto determinada com base
na solubilidade. As fibras dietéticas são ainda
subdivididas e agrupadas em dois tipos principais,
solúveis/viscoso/fermentável e insolúveis/não viscoso/
lentamente fermentável27.
O metabolismo de carboidratos é diretamente
influenciado pela ingestão de fibras dietéticas. As
insolúveis parecem melhorar a sensibilidade à insulina,
mas os mecanismos exatos não são totalmente
elucidados28. Segundo o mesmo autor, a fibra dietética
diminui o risco de doenças cardiovasculares, diabetes
mellitus tipo 2 e câncer do cólon, reduzindo a digestão
e absorção de macronutrientes e diminuindo o contato
tempo de carcinógenos dentro do lúmen intestinal.
Amido resistente (AR)
O AR é a fração de amido que não pode ser
hidrolisada, entretanto é fermentada no cólon29.
Designado em 1983 por Englyst, teve o seu
conceito ampliado de modo a possibilitar a inclusão
de todos os produtos de degradação de amido e de
amido não absorvidos no intestino delgado de
indivíduos saudáveis7.
Classificado como a principal fonte de energia

na dieta da maioria dos seres humanos, o amido é
um importante componente nos alimentos vegetais,
oferecendo ainda propriedade relacionada ao processo
de texturização no processo tecnológico da produção
de alimentos. As principais propriedades fisiológicas
do amido referem-se à liberação de glicose como fonte
de energia para o corpo e o seu tempo de digestão30.
O AR aumenta a absorção de Ca, Mg, Fe, Zn e
Cu, além de reduzir o colesterol, o diabetes e os
trigli ce rí de os pla smát ic os , co la bo ra r co m o
funcionamento do intestino e auxiliar na prevenção
do câncer de cólon31.
AR pode ser classificado em quatro tipos32:
- AR1 - Corresponde a fração do amido que é
fisicamente inacessível pelas enzimas digestivas e
encontram-se integrados em alimentos como
sementes, legumes e grãos integrais;
- AR2 - Corresponde à fração do amido não
gelatinizado, que está em uma forma granular e
resistente à digestão enzimática, encontrado
naturalmente nas bananas, batata crua e amido de
milho, com alto teor de amilose;
- AR3 - É formado em flocos, composto
principalmente por amilose retrogradado, encontrado
alimentos como o pão de milho e as batatas, quando
passadas por processo de cocção e posteriormente
resfriadas sofrem então o processo de retrogradação;
- AR4 – São selecionados, amidos modificados
quimicamente.
No âmbit o nut ric io nal de pe nde ndo da
capacidade de digestão do amido ele pode ser
classificado em34:
- Amido Digerido Rapidamente (ADR) - promove
um rápido aumento da glicose na corrente sanguínea
e aos níveis de insulina após a ingestão.
- Amido Digerido Lentamente (ADL) - prolonga
o tempo de libertação da glicose na corrente
sanguínea, prevenindo a hiperglicemia.
ü Amido Resistente (AR) - Tem a função de
reduzir a disponibilidade de amido para a digestão,
além de produzir ácidos graxos de cadeia curta no
intestino grosso, por meio de fermentação das
bactérias, fator esse benéfico para a saúde, visando
à proteção do cólon contra o câncer cólon-retal.
Os amidos resistentes possuem potenciais
benefícios fisiológicos e qualidade final dos produtos,
o que não é possível com as fibras insolúveis
tradicionais. A propriedade do amido resistente tornao um ingrediente funcional, que proporciona efeitos
benéficos para o organismo, bem como melhoria na
textura no produto final7.
Amido resistente e Diabetes mellitus tipo 2.
A fibra solúvel e o AR modulam a glicose pósprandial e a resposta à insulina, os diferentes tipos
de amido resistente, porém provocam respostas
glicêmicas distintas33.
A ingestão da biomassa da banana verde, fonte
de AR, aumenta a hidratação do conteúdo intestinal,
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melhora o funcionamento do intestino e o processo
de fermentação do AR nas porções finais do cólon
intestinal, colaborando assim para eliminação de
produtos nocivos ao intestino35. Portanto, o consumo
de amido resistente promove menor produção de
insulina para a manutenção dos níveis de glicose
sanguínea, fator relevante na diminuição do risco para
o aparecimento de diabetes tipo 27.
O amido resistente é naturalmente disponível
na dieta é encontrado em alimentos não processados
como batatas cruas, grãos, banana verde, ou mesmo
em alimentos processados e retrogradados como a
batata cozida resfriada e a casca de pão, sendo que
o consumo atual é cerca de 3g/pessoa/dia36.

CONCLUSÃO
O número de diabét icos no mundo vem
crescendo de maneira exponencial, decorrente de
fatores imutáveis tais como o envelhecimento,
urbanização e hereditariedade e fatores mutáveis tais
como estilo de vida, dieta inadequada, sedentarismo
e obesidade. Modificações nesse último contexto
podem ser encorajadas, já que o emagrecimento, a
prática de atividade física e uma dieta adequada,
colaboram com o controle da doença, bem como a
prevenção do aparecimento da mesma.
O consumo de fibra dietética desempenha um
papel importante na diminuição dos riscos de muitas
doe nç a s ta i s c omo o dia bet es , do ença s
cardiovasculares e a obesidade.
O amido resistente é um composto reconhecido
pelos seus diversos efeitos benéficos sobre a saúde.
Como alimento funcional tem mostrado eficiência
quanto a redução da glicemia pós-prandial e respostas
insulinêmicas, uma vez que possuem funções
fisiológicas semelhantes aos da fibra dietética, sendo
ambos benéficos no tratamento de pacientes com
Diabetes Mellitus tipo 2.

ABSTRACT
This work aims to inform about the different types of
diabetes mellitus, as well as demonstrate to patients
with the disease that it is possible to eat well and still
enjoy food suitable for patients with this pathology.
However, it also includes other important aspects such
as the intake of fibers, leading to a reduction of the
absorption of glucose into the bloodstream, and to clarify
doubts as to cause complications such changes and
disease prevalence. Characterized as a chronic disease,
diabetes is caused by deficiency of production and / or
secretion of insulin leading to acute and chronic
complications symptoms characteristic such disorder
further involves the metabolism of glucose, fats and
proteins, and leads to adverse consequences both when
there abruptly as when installing slowly.

UNITERMS: Diabetes mellitus; Nutrition; Dietary
fiber.
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