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A diabetes pode ser
prevenida e as suas
complicações tardias
podem ser evitadas.
Neste guia prático, saiba
como ajudar os seus
utentes.
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Açores

Portugal é um dos países da Europa com maior
prevalência de diabetes

Madeira

12,1%

7,8%

25-74 anos

Estima-se que a diabetes afete mais de um milhão de portugueses e possa conduzir a uma morte precoce se não for diagnosticada e acompanhada a tempo. A aposta em hábitos de
vida saudáveis é, não só a melhor forma de prevenir a Diabetes
Tipo 2, como também uma solução para ajudar na sua redução. “A diabetes em Portugal tem uma prevalência muito elevada e, portanto, é um problema nacional importante”, começa
por dizer a diretora do Programa Nacional para a Diabetes, Prof.
Doutora Sónia do Vale. Esta doença, responsável pela morte de
mais de 1,6 milhões de pessoas em todo o mundo em 2016,
afeta um décimo da população portuguesa, o que representa
“uma percentagem muito elevada”, comparando com os níveis da OCDE, que se situam nos 7%. As últimas estatísticas
revelam que, em Portugal, a doença afeta 12,1% dos homens
entre os 25 e os 74 anos e 7,7% segundo o observatório das
mulheres, no mesmo intervalo de idades. Segundo a diretora
do programa, “a prevalência da diabetes vai aumentando com a
idade, independentemente do género”, sendo que a probabilidade de se manifestar está diretamente relacionada com o estilo
de vida e com o avançar da idade. Por geografias, a incidência é
maior nos Açores (11,9%) e no Alentejo (10,7%).

Mais informações
• Programa Nacional para a Diabetes – Edição 2017; Serviço Nacional de Saúde: Ministério da Saúde (2018), Retrato da Saúde, Portugal
• Observatório Nacional de Diabetes 2016 - “Diabetes Factos e Números - o ano de 2015

O que estão os portugueses a fazer de errado?
A resposta prende-se com a obesidade. “Temos dois grandes problemas. Um deles é a elevada prevalência de obesidade e pré-obesidade
e o outro é o sedentarismo”, explica. Mais de metade da população
encontra-se na categoria de peso excessivo. Aliado a este fator, o sedentarismo e a inatividade também são elevados, quer nos jovens,
quer nos mais velhos. “Se houver mais obesidade, o risco é acrescido,
se houver mais inatividade física o risco também é maior”, refere. A
alimentação inadequada, a inatividade física e o tabagismo são fatores de risco relevantes para a diabetes tipo 2.

O papel da literacia
“Há mais obesidade em quem tem um nível educacional mais baixo”, no sentido
em que o peso excessivo se relaciona com a noção maior ou menor das escolhas
alimentares. Desta forma, Prof. Doutora Sónia do Vale é da opinião de que se devem
abordar várias vertentes, “apostar num estilo de vida saudável, prevenir a obesidade,
promover a atividade física”, e ensinar estes princípios desde a escola. A tónica deve
ser posta, portanto, no estilo de vida saudável e na prevenção.

Nem tudo são más notícias
“Tem-se estado a diagnosticar mais e as pessoas estão mais conscientes de que têm diabetes. Os números mais recentes relativos à
prevalência da diabetes a nível nacional, dão conta de uma prevalência de 9,9% e 13% de pessoas com diabetes mas que desconheciam
ter a doença. Nos últimos 3 anos foram efetuados cerca de 2 milhões
de cálculos de risco de desenvolver diabetes tipo 2 e, em cada ano,
foram registados 60 a 70 mil novos casos de diabetes”.

COMO É QUE O FARMACÊUTICO
PODE INTERVIR?
COMO PROCEDER
NO RASTREIO?

CHECK LIST

O papel do farmacêutico na despistagem
da diabetes ou no acompanhamento
destes doentes pode ser decisivo. Pode
começar por perguntar se o utente tem
diabetes, ou não, e, no caso deste não saber, realizar o rastreio. Depois disso, deve
aconselhar o utente a realizar exames
complementares. Será confirmado um
diagnóstico de diabetes caso se verifiquem dois dos seguintes critérios:

● S aber a idade.

Nota: até aos 45 anos há uma menor probabilidade de ter diabetes, entre os 45 e os 54 anos,
essa probabilidade aumenta, entre os 55-64 anos é preciso maior atenção e para quem tem
mais de 64 anos o cuidado deve ser redobrado.

● Medir o índice de massa corporal (IMC), que se calcula através da fórmula peso/(altura2).

Nota: para quem tem um resultado inferior a 25 kg/m2, o risco é mais reduzido, os utentes
que apresentam um IMC entre os 25-30 kg/m2 devem ter mais atenção e quem apresenta
um valor superior a 30 kg/m2 deve ficar ainda mais alerta para a doença.

● Medir o perímetro abdominal.

● Se o valor da glicémia em jejum

Nota: as medidas que obrigam a maior atenção para os homens são acima dos 94 cm e
muito críticas quando superiores a 102 cm. No caso das mulheres, as medidas de alerta
situam-se entre os 80 e os 88 cm, aumentando o risco a partir dos 88 cm.

for superior a 126 mg/dl;
● Se o valor da glicémia ocasional
for superior a 200 mg/dl;
● Se a hemoglobina glicémica
(glicada) (HbA1c) em jejum
for superior a 6,5%;
● Aquando da prova de tolerância à
glicose oral (PTOG) os valores se
encontrem acima dos 200 mg/dl por
75 g de glicose diluída.

● Deve perguntar se o utente pratica exercício físico, mesmo que incluído nas atividades
do dia a dia, durante pelo menos meia hora;

● Se come fruta e legumes diariamente;
● Se toma ou já teve de tomar medicamentos para a pressão arterial;
● Se alguma vez teve açúcar elevado no sangue;
● Se existem membros na família muito próximos ou próximos que tenham diabetes.

RECOMENDAÇÕES SOBRE
COMPLICAÇÕES NA DIABETES

PÉ
DIABÉTICO

Os diabéticos sofrem maior risco de desenvolver problemas nos
pés e, uma vez que os elevados níveis de açúcar no sangue, podem
danificar os nervos, estes problemas nem sempre são percebidos.
Todos os diabéticos devem fazer uma avaliação anual aos pés
para uma nova classificação de risco.

O que aconselhar:

NEFROPATIA
DIABÉTICA

O rastreio aos rins deve ser feito
logo após o diagnóstico à diabetes
tipo 2.
O primeiro sinal da nefropatia é a
existência de pequenas quantidades da proteína albumina na urina.
Quanto maior a quantidade de albumina na urina, mais grave é o
estado da nefropatia, isto porque a
sua presença se traduz na incapacidade de as artérias deixarem sair
esta proteína.

● Deve examinar sempre os pés para verificar se estão
inchados, com feridas ou lesões;

● Evitar sacos de água quente diretamente nos pés;
● Evitar deixar os pés molhados;
● Usar gel ou sabonete de ph neutro;
Sabia que todos os
● Usar loção hidratante;
diabéticos devem fazer
uma avaliação anual dos
● Usar sempre meias;
pés com o seu médico/
● Usar calçado confortável.
enfermeiro? (nesta
avaliação será atribuída
uma classificação de
baixo risco, médio ou
alto risco).1

O que aconselhar:
● Reduzir os hábitos de tabaco;
● Controlar a tensão arterial e a glicémia;
● E fetuar exames para avaliação da
microalbuminúria.

Sabia que o rastreio
de microalbuminúria
deve ser realizado
imediatamente após
o diagnóstico da
diabetes tipo 2? 2

A hipertensão arterial e a diabetes são doenças inter-relacionadas que, se não forem
controladas, aumentam o risco de doenças cardiovasculares (enfartes do miocárdio,
acidentes vasculares cerebrais e doença dos membros
inferiores).

Sabia que uma pessoa com
diabetes deve avaliar a pressão
arterial de 3 em 3 meses,
quando controlada, ou uma a
duas vezes por semana, quando
não controlada? O objetivo do
tratamento com anti-hipertensores
é reduzir a tensão arterial para
valores inferiores a 130/80 Hg.3

O que aconselhar:

HIPERTENSÃO
ARTERIAL

● Perda de peso;
● Redução do sal nos alimentos;
● Fazer atividade física;
● Parar de fumar;
●C
 ontrolar a tensão arterial
3 em 3 meses.

O que aconselhar:
●C
 ontrolar os níveis de glicémia,
pressão arterial e colesterol;

RETINOPATIA
DIABÉTICA

A retinopatia diabética é uma manifestação oftalmológica da diabetes e uma das
principais causas de perda de visão a nível mundial;
Pode causar lesões na zona central da
visão causando visão turva;
Pode causar lesões na zona periférica
que pode causar moscas volantes ou
perda súbita da visão.

● Fazer uma dieta equilibrada;
●N
 ão fumar, nem beber bebidas
alcoólicas;

● Ir ao oftalmologista todos os
anos.

Sabia que o rastreio
de retinopatia diabética
deve ser realizado
imediatamente
após o diagnóstico
da diabetes tipo 2 e
repetido anualmente?4

1.Circular Normativa nº 5/DGS/PNPCD, Maio de 2011 https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0052011-de-21012011-pdf.aspx
2.Circular Normativa nº 13/DGS/PNPCD, Setembro de 2001 https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-diabetes/circulares-normas-e-orientacoes/circular-normativa-n-13dgcg-de07092001-pdf.aspx
3.Circular Normativa nº 26/DGS/PNPCD, Março de 2013 https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0262011-de-29092011-atualizada-a-19032013-jpg.aspx
4.Circular Normativa nº 16/DGS/PNPCD, Setembro de 2018 https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0162018-de-13092018-pdf.aspx

ROCHE DIABETES CARE
DISPONIBILIZA KITS
DE CHECK UP DA DIABETES
EM FARMÁCIAS
A Roche disponibiliza kits de check up para Rastreio da Diabetes e Avaliação de Risco de Complicações da Diabetes. Neste kit, o farmacêutico pode
encontrar todo o material necessário para a realização do rastreio da diabetes com o novo sistema de monitorização Accu-Chek Guide. Para além
deste material, o farmacêutico pode encontrar um guia com dicas para
orientar o utente na prevenção das principais complicações da diabetes.
Este check up destina-se a pessoas que já tenham diagnosticada diabetes
mellitus tipo 2 e pretendem evitar as complicações desta doença. Se pretende saber mais sobre esta campanha contacte a Linha de Assistência a
Clientes Accu-Chek 800 200 265.

Se pretende saber
mais sobre esta
campanha contacte a
Linha de Assistência
a Clientes Accu-Chek

800 200 265

CONTROLAR A DOENÇA NO DIA A DIA

COMO ATUAR?

HIPERGLICEMIA
Níveis altos de açúcar no
sangue:
› Exemplo: 200mg/dL

O que fazer para descer
a glicemia:
› Caminhada/
Exercício físico

HIPOGLICEMIA:
Níveis baixos de açúcar
no sangue:
› Inferior a 70mg/dL

O que fazer para subir a
glicemia:
› Ingerir alimentos (açúcar e
depois uma refeição leve ou uma
sandes)

A TER EM CONTA

TRATAMENTO

● Medir os valores de açúcar no sangue com a frequência
recomendada pelo seu profissional de saúde, preferencialmente em jejum, antes e 2h após as refeições.
● Contrabalançar o seu regime alimentar com exercício
físico, medicação e/ou insulina.
● Ter um diário de Diabetes representativo da sua rotina
diária e dos seus valores glicémicos.
● Trocar de lanceta a cada picada.

Se não for controlada
nem vigiada desde
cedo, a Diabetes
pode originar muitas
complicações crónicas
nos pequenos e
grandes vasos (micro
e macrovasculares).

pré Diabetes

nutrição
exercício físico

Diabetes

insulina
antidiabéticos
orais e/ou outros
fármacos

CONDUÇÃO
A Diabetes é uma das patologias associadas ao aumento do risco para
a condução, sendo que a condução é uma atividade com necessidades
metabólicas significativas, o que por si só, pode reduzir a glicemia.
Uma redução da glicemia afeta temporariamente as capacidades cognitivas.
Uma hipoglicemia ao volante pode pô-lo em risco a si e aos que o rodeia.

Antes de conduzirnão se esqueça...

Determinar o nível de glicemia capilar
Se estiver entre 70-90 mg/dL deve ingerir um hidrato de
carbono (por exemplo, bolachas)
● Deve ter sempre consigo o seu medidor de glicemia e pacotes
de açúcar para que possa ingerir em caso de hipoglicemia
● Não deixe o seu medidor de glicemia e as tiras de teste de
forma permanente dentro do carro, sobretudo no verão.

●
●

O que diz a lei?*
● “ Para condutores do grupo 1 (condutores de
ligeiros) é emitido ou revalidado título de condução
a quem sofra de Diabetes Mellitus em tratamento
com antidiabéticos orais ou insulina mediante
apresentação de relatório do médico assistente
que ateste o bom controlo metabólico e o
acompanhamento regular;
● É
 inapto para conduzir quem apresente
hipoglicemia grave ou recorrente, demonstre
não ter suficiente conhecimento do risco de
hipoglicemia ou que não controle adequadamente
a situação”.

*Decreto-lei n.o 40/2016, de 29 de Julho

JUNTOS GERIMOS MELHOR A DIABETES
O TRABALHO DAS ASSOCIAÇÕES

Nas soluções Accu-Chek poderá encontrar
o que necessita para gerir a diabetes.

Embalagem
de tiras
anti-queda.

Teste de
glicemia em
apenas um passo.

Peça ao seu profissional
de saúde ou ligue para a
nossa linha de assistência
a clientes Accu-Chek:

Punção mais segura,
higiénica e com menos
dor associada.

800 200 265

App para a gestão da
diabetes utilizada por
mais de 1.8 milhões de
pessoas.1

Agulhas para canetas
de insulina à medida
das suas necessidades.

1. mySugr.com. (2019). Retrieved from https://assets.mysugr.com/website/mysugr.com-wordpress/uploads/2019/06/mySugr-ADA-2019-Press-Release.pdf (08/06/2019)
Accu-Chek® Guide é um dispositivo médico para o diagnóstico in vitro, que se destina à medição quantitativa da glucose no sangue. Apenas para utilização com tiras-teste Accu-Chek® Guide e soluções de
controlo Accu-Chek® Guide. O aparelho não se destina a ser utilizado no diagnóstico da diabetes mellitus. Accu-Chek® FastClix é um dispositivo médico de punção capilar para uso pessoal. Destina-se ao
autocontrolo de um único utilizador. Apenas para utilização com as lancetas Accu-Chek® FastClix. mySugr é um dispositivo médico para suporte à otimização terapêutica na diabetes. mySugr dispõe de
1. mySugr.com.
Retrieved
https://assets.mysugr.com/website/mysugr.com-wordpress/uploads/2019/06/mySugr-ADA-2019-Press-Release.pdf
(08/06/2019)
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dispõe de uma calculadora de dose de insulina. É da responsabilidade do utilizador a autogestão continua da glicose. A utilização da app mySugr não substitui aconselhamento médico profissional.
Accu-Fine® é um dispositivo médico. Accu-Fine são agulhas estéreis para canetas de insulina. Apenas para utilização com canetas de insulina compatíveis. Aconselhamos a ler cuidadosamente a
rotulagem e as instruções de utilização antes de utilizar os dispositivos médicos. Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico. Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda. Estrada Nacional,
249 -1 2720-413 Amadora. Portugal Tel.: +351 21 425 70 00 | Fax: +351 21 417 13 13. | DC-98 | NOV 2019 | 09124764001
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