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ASSUNTO: Uso de Sacarose e Diabetes 

 

Os açúcares livres referem-se aos monossacarídeos (glicose, frutose e 

galactose) e aos dissacarídeos (lactose, maltose e sacarose), sendo a sacarose uma 

combinação de glicose e frutose encontrada naturalmente no mel e no formato de 

açúcar de mesa, quando extraída – por exemplo – da cana de açúcar1.  

A sacarose e alimentos contendo sacarose não são proibidos para as pessoas 

com diabetes, uma vez que esta não aumenta a glicemia mais do que outros 

carboidratos, quando ingerida em quantidades equivalentes. Dessa forma, pode ser 

inserida no contexto de uma alimentação saudável2. No entanto, se adicionada à 

refeição, deve ser substituição de outras fontes de carboidratos e, quando houver 

indicação de insulinoterapia, ser compensada com doses adicionais de insulina2-4.  

A literatura sobre o índice glicêmico (IG) e carga glicêmica (CG) em indivíduos 

com diabetes ainda é controversa, sendo a quantidade total de carboidratos da 

refeição mais relevante do que sua origem2,5-7. A forma de cocção do alimento, a 

presença de fibras, gorduras e proteínas na refeição, além de outros fatores, 

interferem no IG e CG. Por ora, há concordância de que a quantidade e a qualidade do 

carboidrato consumido afetam a resposta glicêmica, bem como que a observação do 

IG e CG podem oferecer benefícios adicionais quando o total de carboidratos da 

refeição é contabilizado3,4.  

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a ingestão 

de sacarose não ultrapasse 5% do valor energético total diário para a população geral 
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e, essa deve estender-se para as pessoas com diabetes. A recomendação pretende 

limitar também o consumo de açúcares ocultos em alimentos industrializados, 

responsáveis por contribuir com inúmeros problemas de saúde, como o sobrepeso, a 

obesidade e as cáries8.  

Destaca-se que a recomendação de até 10% de sacarose / dia é o limite 

máximo para integrar uma rotina sem prejuízos à saúde2,8,9. Tal percentual pode ser 

estabelecido em situações especiais como viagens, festas, eventos sociais e terapia 

nutricional oral com inclusão de alimentos e/ou suplementos contendo sacarose, seja 

pela melhora da palatabilidade, adesão dietética e estado nutricional, como por 

questões comportamentais relacionadas à inclusão social, cultural e aspectos 

emocionais relevantes. No entanto, reduzir essa porcentagem para 5% parece 

proporcionar efeitos positivos adicionais8.  

Tomando por base uma dieta de 2000 calorias diárias, a recomendação 

estabelecida fica entre 25 e 50 gramas de sacarose / dia. Uma colher de sopa de 

catchup, adverte a OMS, fornece cerca de 4 gramas de açúcar oculto e uma lata de 

refrigerante, chega a conter 40 gramas desse carboidrato.   

Ressalta-se ainda que, a diminuição da sacarose pela indústria alimentícia não 

deve ser sinônimo de um aumento expressivo de edulcorantes e outros aditivos em 

produtos industrializados. A preferência por alimentos in natura e produtos 

minimamente processados, além da moderação no consumo de alimentos 

processados e ultraprocessados, devem ser priorizadas por toda a população10, com ou 

sem diabetes.    
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