Guia
A importância
de fazer uma medição
regular da glicemia

Saiba mais
sobre a doença
que afeta mais
de um milhão
de portugueses

PORTUGAL É UM DOS
PAÍSES DA EUROPA
COM MAIOR PREVALÊNCIA
DE DIABETES
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.

Sabia que…
A doença é uma causa
importante de morte
em Portugal, sendo a
obesidade e a inatividade
os principais riscos
associados a este
diagnóstico.

A aposta em hábitos de vida saudáveis é, não só a melhor forma de
prevenir este problema metabólico, 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, 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 7,8%
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%).

COM O APOIO DE:
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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.

PANORAMA GERAL

O QUE ESTÃO OS
PORTUGUESES A FAZER
DE ERRADO?

COM A COLABORAÇÃO DE
PROF. DOUTORA SÓNIA DO VALE
Diretora do Programa Nacional
para a Diabetes
Assistente Hospitalar Graduada
de Endocrinologia no Centro Hospitalar
Universitário Lisboa Norte, EPE
Professora Auxiliar Convidada
de Endocrinologia da Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa

NEM TUDO SÃO MÁS NOTÍCIAS
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,
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.

“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”. A responsável por
este programa da Direção-Geral de Saúde
afirma que há “trabalho a fazer”, quer no
que diz respeito à prevenção, quer no que
concerne ao diagnóstico. “O nosso sonho
será diminuir a prevalência da Diabetes,
reduzir as suas complicações, aumentar
os anos de vida saudáveis e dar qualidade
de vida às pessoas em geral, às que prevenindo não chegam a ter a doença e às
que a têm, mas controlada”.

Sabia que…
Dada a prevalência da
doença a nível mundial,
se a Diabetes fosse um
país, seria o terceiro
maior país do mundo.
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A DIABETES
EM PORTUGAL

• Estima-se que afete mais de

•

1 000 000 portugueses,
enquanto a pré-Diabetes atingirá
cerca de

A prevalência da

Diabetes
Tipo 1 no
grupo
etário
0-18 anos

2 000 000 milhões

é mais alta no sexo
masculino (1707)
do que no feminino
(1472)

• Afeta

13,3% da
população
portuguesa
entre os
20 e os 79
anos*

0-18 ANOS

•Éa

3.ª principal
causa de
morte
nos homens entre os 50
e os 60 anos e maiores
de 70 anos, depois das
doenças cardiovasculares
e das oncológicas

açores

•

A taxa de prevalência
é mais baixa nas crianças
do que nos adultos,
situando-se Portugal nos

0,9/1000,
em 2015,
sendo a média da OCDE
de 1,2/1000

madeira

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
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NO MUNDO

››

2017

, dois terços das
Em
pessoas com diabetes estava
em idade ativa, isto é, cerca de

327 milhões

››

Mais de

››

Um em cada

1 000 000 de crianças
e adolescentes tem

diabetes tipo 1
11 adultos

tem diabetes,
o que corresponde a

425 milhões

››

A doença atinge cerca de

››

Foi a

››

E terá estado diretamente
relacionada com a morte de

››

Cerca de

10,3% dos homens e
9,6% das mulheres,
em idade ativa

sétima causa de
morte em 2016,
segundo a OMS

1,6 milhões
de pessoas

60 000 000
de europeus
são diabéticos

Federação Internacional da Diabetes, IDF Atlas, 8ª edição; World Health Organization,
Diabetes, Key Facts 2018
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O QUE É A DIABETES
Não há só um tipo de Diabetes.

› TIPO 1
2
› TIPO
› DIABETES GESTACIONAL
› OUTROS

a forma mais rara da doença, já que afeta apenas 10% das
pessoas que têm Diabetes.
a mais comum e frequente.
que se manifesta temporariamente

durante a gravidez.

MODY ( Maturity Onset Diabetes of the Young), LADA
(Latent Autoimmune Diabetes in Adults), doenças pancreáticas,
doenças endócrinas e Diabetes desencadeada pelo uso de
medicamentos (como corticóides).

DIABETES TIPO 1
Este tipo de Diabetes já foi conhecido como Diabetes juvenil ou Diabetes
insulino-dependente. Trata-se de uma doença crónica, em que o pâncreas deixa
de produzir insulina e que ainda não tem cura, embora se investigue de forma
exaustiva o tratamento curativo. Esta doença aparece habitualmente em crianças e
pessoas jovens podendo, no entanto, aparecer em adultos com menos frequência.
Os sinais e sintomas desta doença podem surgir de forma repentina.

SINTOMAS
› Muita sede
› Poliúria (urinar muitas
vezes e, nas crianças, pode
acontecer urinar na cama
mesmo depois de já ter
deixado de o fazer)
› Poilifagia (muita fome)
› Inexplicável perda de peso
› Sensação de fadiga
e fraqueza

As causas da doença ainda são desconhecidas, mas a mais frequente é a de
natureza auto-imune. O sistema imunológico, que tem uma função de proteção,
tem aqui um papel de agressão porque ataca as células produtoras de insulina ao
nível do pâncreas. Na base destas alterações poderão estar causas de natureza
genética, exposição a vírus e/ou causas ambientais. A destruição das células
produtoras de insulina vai impedir a entrada da glicose do sangue para dentro
das células, sendo que a glicose é a principal fonte de energia para as células.
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DIABETES TIPO 2
A Diabetes Tipo 2 também é uma doença crónica que se manifesta por aumento da
glicose no sangue e que, na maior parte dos
casos, é acompanhada por aumento de peso.
O pâncreas produz insulina em quantidade insuficiente e a gordura corporal condiciona resistência à ação da insulina. A Diabetes Tipo 2
COM A COLABORAÇÃO DE
foi conhecida como Diabetes do adulto mas,
PROF. DOUTOR JOSÉ LUÍZ MEDINA
atualmente, começam a aparecer casos de joProfessor Catedrático Jubilado
vens com este tipo de Diabetes (a maior parte
da Faculdade de Medicina do Porto
deles tem sobrecarga de peso). O maior número de diabéticos Tipo 2 está presente entre
os 60 e os 79 anos de idade mas pode aparecer mais cedo (Relatório do Observatório Nacional da Diabetes referente ao ano de 2015).
Alguns casos de Diabetes Tipo 2 podem deixar de ter glicose aumentada no
sangue se perderem o peso que têm a mais (dieta e atividade física). Se estas
medidas não tiverem efeito, será necessário fazer a associação de medicação
com antidiabéticos orais ou injetáveis (incluindo insulina).
As outras medidas aconselhadas para a Diabetes Tipo 1 devem ser implementadas nos casos de Diabetes Tipo 2.

PRÉ-DIABETES
Algumas pessoas desenvolvem pré-Diabetes, isto é, apresentam níveis de
glicose no sangue superiores ao normal, não sendo, contudo, suficientemente
elevados para serem classificados como Diabetes. Não significa que vão ser obrigatoriamente diabéticos mas deverão ter cuidados acrescidos quanto ao estilo
de vida (em Portugal, a prevalência de pré-Diabetes é de 27%).
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DIAGNÓSTICO
O nosso organismo precisa de glucose nas células para ter energia. Para a
glucose entrar nas células, necessita de uma hormona – a insulina, produzida
pelo pâncreas.
Numa pessoa com Diabetes, o pâncreas não consegue produzir insulina ou
o organismo cria resistência à ação da mesma. Estas alterações provocam um
aumento da glucose no sangue (hiperglicemia) e distúrbios do metabolismo
das gorduras e das proteínas, que são a base de toda a alimentação. O diagnóstico pode ser feito através de uma análise à glucose no sangue.
A glicemia mede-se em miligramas por decilitro (mg/dL), sendo os
valores normais entre 80 e 130 mg/dL antes das refeições e inferiores a 180
mg/dL uma a duas horas após as refeições.*

hipoglicemia

normo glicemia
hiperglicemia

CRITÉRIOS PARA DIAGNÓSTICO DA DIABETES**
(Existe diabetes quando se verificam pelo menos dois destes cenários)
› Glicemia em jejum superior a 126 mg/dL
› Glicemia ocasional superior a 200 mg/dL
› HbA1c em jejum superior a 6,5%
› PTOG superior a 200 mg/dL após ingestão de 75g de glicose diluída

Tome
nota

COMO SE PREVINE?
O diagnóstico precoce, a adoção de estilos de vida saudáveis, tais como ter uma
alimentação saudável e atividade física
regular, são algumas das principais armas
para prevenir ou atrasar o início e a evolução das complicações.

› Pratique exercício físico
› Alimente-se bem e de
forma equilibrada
› Mantenha um peso ideal,
estável e saudável

*American Diabetes Association 6. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes - 2019;
Diabetes Care 2019; 42 (suppl. 1) S61-S70
**American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes -2019; Diabetes Care, Volume
42, Supplement 1, Jan 2019
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A hipoglicemia é uma descida dos níveis de açúcar no sangue, para níveis
abaixo do considerado normal.

›››

Os sintomas de hipoglicemia aparecem
normalmente quando a glicemia é igual
ou inferior a 70 mg/dl, mas difere de
pessoa para pessoa

OS SINTOMAS
INICIAIS PODEM
SER
› Palpitações
› Fome súbita
› Taquicardia
› Palidez
› Hipersudorese (suor
em excesso)
› Tremores
› Perda de consciência

Na presença de uma hipoglicemia, as
células do tecido nervoso não conseguem
ser alimentadas normalmente, então
o corpo dá sinais de alerta para avisar
a pessoa de que deve agir com rapidez
e tomar as precauções devidas.

O QUE FAZER EM CASO
DE HIPOGLICEMIA?
› Parar o que está a fazer.
› Determinar a glicemia capilar.
› Ingerir imediatamente 2 a 3 pacotes de
açúcar que deverá ter sempre consigo
e/ou beber sumos açucarados.
› Se os sintomas persistirem após 15
minutos, e a glicemia capilar persistir
abaixo dos 70 mg/dl, repetir o
procedimento anterior.
› Quando estabilizar, antecipe uma
refeição, ou coma uma fatia de pão ou
bolachas ou beba um copo de leite.
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DIAGNÓSTICO E AUTO-CONTROLO

O QUE É A HIPOGLICEMIA?

PORQUE É QUE O AÇÚCAR NO SANGUE PODE ATINGIR
VALORES TÃO BAIXOS?
Há várias situações que podem desencadear uma crise de hipoglicemia, entre as quais:
› Alguns tipos de antidiabéticos orais;
› Dose excessiva de insulina;
› Comer poucos hidratos de carbono;
› Exercício físico muito intenso sem as devidas precauções;
› Alimentar-se menos do que é habitual, mudar os horários das refeições;
› Esquecimento das refeições secundárias (a meio da manhã, lanche ou ceia);
› Injetar insulina de ação rápida quando deveria ter sido de ação intermédia
ou longa;
› Ou várias situações em simultâneo.

Uma crise de hipoglicemia é grave, em casos mais extremos
pode mesmo levar à perda de consciência e ao coma diabético.

E A HIPERGLICEMIA?
A hiperglicemia é exatamente o oposto da hipoglicemia. Regista-se quando
existe um valor muito elevado de açúcar no sangue, seja em
jejum ou não.

Os níveis glicémicos
habitualmente considerados
acima dos valores ideais são:
› 126 mg/dl em jejum
› 180 mg/dL uma a duas horas
após as refeições
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CAUSAS
A hiperglicemia normalmente aparece:
› Se está doente e o sistema imunitário está enfraquecido;
› Quando anda menos;
› Quando pratica menos exercício físico do que o habitual;
› Quando está sujeito a muito stress físico e/ou emocional;
› Se diminuir a dose de insulina e os antidiabéticos orais prescritos pelo
seu médico;
› Durante o período menstrual;
› Abuso alimentar.

SINTOMAS
Os sintomas que acompanham a hiperglicemia poderão
ser semelhantes aos que teve quando lhe foi
diagnosticada a Diabetes:
› Sede constante;
› Urinar em excesso;
› Cansaço e sonolência;
› Visão turva;
› Perda de peso;
› Hálito com cheiro a vinagre (presença de corpos cetónicos
na urina e/ou no sangue);
› Muita fome.

PREVENÇÃO

Auto-monitorização
da glicemia com a
frequência recomendada
pela sua equipa de saúde
é fundamental.
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Para evitar situações de hipo
e hiperglicemia deverá:
› Adequar a medicação e/ou a insulina
com a atividade física e as refeições;
› Respeitar a técnica e a dose de
insulina e/ou medicação prescrita
pelo seu médico;
› Levar sempre consigo a identificação
de que é diabético (cartão, pulseira);
› Ter sempre consigo pacotes
de açúcar e bolachas caso seja
necessário tratar uma hipoglicemia;
› Fazer check-ups regulares para
averiguar o estado da sua saúde
e controlar a evolução das
complicações derivadas da Diabetes;
› Ser saudável e alimentar-se bem.
Complemente a alimentação com
atividade física;
› Fazer a auto-monitorização
constante dos seus valores de
açúcar no sangue para prevenir
complicações futuras.

AUTO-CONTROLO
NA DIABETES
A auto-monitorização (medição da glicemia no seu aparelho) fornece-lhe informação essencial para gerir a sua Diabetes e, consequentemente, diminuir as complicações
a curto e longo prazo.
Todas as pessoas com Diabetes deverão controlar regularmente o seu nível de
açúcar no sangue.

PORQUE É QUE É TÃO IMPORTANTE?
A auto-monitorização desempenha um papel importante na gestão da Diabetes.
Os resultados das suas medições vão ajudar o seu médico/enfermeiro a ajustar
a sua terapia e a auto-monitorização também o ajuda a gerir melhor o seu dia a dia.
É muito importante que a sua equipa de saúde o ensine a atuar perante os valores
de glicemia:

COMO FAZER A MEDIÇÃO
DA GLICEMIA?

› Lavar as mãos
› Colocar tira no aparelho
de medição
› Picar o dedo com uma
lanceta descartável ou
“picador” individual
› Encostar a gota na tira
› Registar os valores no
diário de registo ou na app

Auto-monitorização da glicemia com a frequência
recomendada pela sua equipa de saúde é essencial
para um bom controlo da Diabetes.
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COMO ATUAR?

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

O que fazer para
descer a glicemia:

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

› Caminhada/
Exercício físico

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

A TER EM CONTA

› 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.

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

nutrição
exercício
físico

Diabetes

antidiabéticos
orais e/ou
outros
fármacos

insulina

TRATAMENTO

O QUE É A INSULINA?
QUANDO É QUE A INSULINA
É INDICADA?

COM A COLABORAÇÃO DE
PROF. DOUTORA PAULA FREITAS
Serviço de Endocrinologia do Centro
Universitário São João
Faculdade de Medicina
da Universidade do Porto
Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde
Presidente da Sociedade Portuguesa
para o Estudo da Obesidade (SPEO)

Uma grande percentagem de doentes com
Diabetes Mellitus Tipo 2 vai necessitar de insulina ao
longo da progressão da doença. Alguns exemplos:
• F alência da terapêutica com antidiabéticos orais
(doentes sob 2 ou 3 antidiabéticos orais mas que
mantêm descompensação glicémica)
• C aso existam contraindicações para a sua toma
(como em caso de insuficiência renal e/ou
hepática graves)
 timização terapêutica de forma a atingir os
•O
alvos de controlo glicémico [HbA1c (hemoglobina
glicada) níveis de glicemia capilar antes e após as
refeições adequados]
• E m casos de descompensação aguda da
Diabetes Mellitus Tipo 2 [hiperglicemia
sintomática ou sintomatologia catabólica:
poliúria (urinar muito), polidipsia (muita sede)
e ou perda ponderal].
• T ambém poderá ser uma indicação para o início
de terapêutica com insulina a existência de HbA1c
superior a 10%.
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Muitas vezes os doentes têm receios relativamente ao início da terapêutica com
insulina, o que habitualmente designamos por barreiras. E quais são essas barreiras?

Perceção de que a insulina representa
um agravamento do seu estado
de saúde

1

Muitas vezes os doentes dizem – “A
insulina é o fim da linha para mim…”. O
que têm de compreender é que a Diabetes Mellitus Tipo 2 é uma doença progressiva e, à medida que os anos vão passando, existe uma diminuição da massa
e função das células beta pancreáticas
produtoras de insulina. Ora, sendo assim,
esta é uma evolução natural da doença.
Outra barreira é o facto de o doente não
reconhecer os benefícios da insulina. A insulina é uma hormona que é administrada
por via subcutânea, sendo semelhante à
insulina endógena, aquela que o pâncreas
está com dificuldade em produzir e libertar. No fundo, estamos a fazer uma substituição hormonal, dando uma hormona
que o seu pâncreas está com dificuldades
em produzir.

O medo de efeitos adversos,
nomeadamente de hipoglicemias
e de ganho de peso associado
à insulinoterapia
As hipoglicemias podem ocorrer com a utilização de insulina, bem
como de antidiabéticos orais. Contudo, uma alimentação e autovigilância adequadas com uma correta
administração de insulina, segundo
as indicações do médico assistente, podem reduzir substancialmente esse risco. O aumento de peso
pode ocorrer porque se melhora o
controlo glicémico, por exemplo diminui a glicosúria (perda de glicose
pela urina). Muitas vezes quando
ocorrem hipoglicemias os doentes
tratam-nas excessivamente, ou seja,
comem mais do que o recomendado, o que contribui também para o
aumento de peso.
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A dor e o medo da injeção

Complicações

Mas, surpreendentemente, a maioria,
senão a totalidade dos doentes, fica espantada quando constata como é indolor
a administração de insulina. Também, muitos doentes pensam que a técnica e o uso
de insulina são complicados. Mas, após o
seu início, verificam com agrado que tal
não é a realidade.

Outro mito por parte do doente
é o seguinte – “a minha avó, quando
começou a fazer tratamento com
insulina, ficou cega” –, isto apenas
significa que, no passado, o início do
tratamento com insulina era tardio e
quando o doente iniciava este tratamento já as complicações crónicas
da Diabetes estavam instaladas. Daí,
hoje preconizar-se o tratamento com
insulina, se indicado, em fases mais
precoces da doença, de modo a evitar o aparecimento ou atrasar a progressão das complicações crónicas
da Diabetes.

O estigma das agulhas

3

2

Esqueça esta barreira! Hoje preconiza-se que as agulhas devem ser de 4 mm,
o que torna indolor a sua administração.
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TRATAMENTO - DESMISTIFICAR O USO DE INSULINA

DESMISTIFICAR O USO DE INSULINA – RECEIO E APREENSÃO
DO DOENTE

A TÉCNICA CORRETA DE ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA É UM
PASSO ESSENCIAL PARA UM BOM CONTROLO DA DIABETES

COMO SE
PROCESSA 0 USO
DAS CANETAS?
 s canetas de
•A

insulina devem ser
preparadas antes
da injeção para
garantir um fluxo
livre e desobstruído.
Isto implica ver pelo
menos uma gota de
insulina na ponta da
agulha.
 pós verificação do
•A
fluxo, o doente pode
marcar a dose de
insulina e injetar.

pele

gordura
músculo

CONSELHOS SOBRE OS LOCAIS
DE ADMINISTRAÇÃO

Exceto nos 5 cm que
rodeiam o umbigo

Os doentes devem inspecionar o local
da administração antes da injeção de insulina.
Estes locais devem estar limpos, bem como
as mãos aquando da administração. Se o local
corporal for considerado não limpo, deve ser
desinfetado. Se álcool for usado, deve-se deixar
secar completamente antes de administrar a
injeção de insulina.
Os doentes nunca devem injetar insulina
em locais de lipo-hipertrofia, inflamação, edema,
ulceração ou infeção. Também não deve ser
feita a administração através das roupas.
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 s canetas e os cartuchos de insulina são
•A

para uso individual e nunca devem ser
partilhados entre os doentes.
 pós o uso, as agulhas não devem
•A
ficar colocadas na caneta, devendo
ser descartadas imediatamente. Caso
contrário, o ar ou outros contaminantes
podem entrar no cartucho ou a insulina
pode extravasar, o que pode distorcer a
precisão da dose.
 s agulhas das canetas de insulina devem
•A
ser usadas apenas uma vez. O botão da
caneta para injetar a insulina, também
designado botão do polegar, só deve
ser tocado depois de a agulha estar
totalmente inserida no tecido subcutâneo.
Depois disso, o botão deve ser

pressionado ao longo do eixo da caneta,
não em ângulo.
• D epois do botão estar completamente
pressionado, deve-se contar lentamente
até 10 e depois retirar a agulha da
pele. Isso é necessário para evitar
o extravasamento de insulina e obter
a dose completa.
• P ode precisar contar para além de 10,
especialmente se administrar doses mais
altas de insulina. Contar apenas até 5
pode ser aceitável para doses menores
de insulina.
 pressão deve ser mantida no botão do
•A
polegar até que a agulha seja retirada
da pele para evitar a aspiração do tecido
subcutâneo para o cartucho da insulina.

COMO DEVO
GUARDAR
A INSULINA?
pele

pele

gordura

gordura
músculo

Absorção mais
rápida no abdómen

músculo

Absorção mais lenta
nos braços e coxas

Guarde a insulina por
abrir ou por utilizar num
frigorífico em que não haja
risco de congelação. Após
o uso inicial (em caneta
pré-cheia, cartucho ou
frasco), a insulina deve ser
armazenada à temperatura
ambiente (15-30°C) por
até 30 dias ou de acordo
com as recomendações
do fabricante e dentro das
datas de validade.

POSSO REUTILIZAR
AS AGULHAS?
Não. As agulhas da
caneta de insulina devem
ser usadas apenas uma vez,
já que, após o uso, não são
mais estéreis.
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ALIMENTAÇÃO, UM DOS PILARES
DO TRATAMENTO

PROF. DOUTORA CARLA PEDROSA
Nutricionista do Centro Hospitalar
do Baixo Vouga
Membro da Direcção da Sociedade
Portuguesa para o Estudo da Obesidade
(SPEO) e da Sociedade Portuguesa de
Ciências da Nutrição e Alimentação (SPCNA)

A alimentação da pessoa com Diabetes
é um dos pilares do seu tratamento, e deve
reger-se segundo os princípios da alimentação saudável, ou seja, deve ser Completa,
Variada e Equilibrada. Assim, deve incluir alimentos de todos os grupos da Roda dos Alimentos, variando o mais possível dentro de
cada grupo, dando preferência aos alimen-

tos da época e de proximidade, de acordo
com as proporções indicadas por cada fatia
da Roda dos Alimentos. A definição do número de porções deve ter em conta vários
factores, tais como a idade, género, nível de
atividade física, entre outros. Os principais
objetivos são obter um bom controlo dos
níveis de açúcar (glicemia), bem como do
colesterol, triglicerídeos e da pressão arterial, mantendo um peso saudável, de forma a
prevenir o aparecimento de complicações da
Diabetes. A alimentação deve ser fraccionada em várias e pequenas refeições ao longo
do dia (entre 5 a 7), evitando estar mais de
3h-3h30 sem comer, de modo a prevenir as
hipoglicemias (diminuição do nível de açúcar). Deve evitar-se o consumo de açúcares
e reduzir o sal. A preferir métodos de culinária saudáveis, tais como cozidos, grelhados,
estufados em cru (sem estrugir) ou assados
sem gordura. Idealmente, todas as pessoas
com Diabetes deveriam ter aconselhamento e/ou prescrição alimentar individualizada,
adaptada à sua idade, situação clínica e estilo
de vida, mantendo prazer nas suas refeições.

DICAS DA ALIMENTAÇÃO

● Incluir alimentos ricos em fibra, tais
como pão de mistura ou centeio ou integral,
flocos de aveia, leguminosas (grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas), hortícolas e fruta. A fibra contribui para uma absorção mais lenta,
aumenta a saciedade e promove o bom funcionamento do intestino.
● Os hortícolas e frutas devem ser consumidos diariamente. São alimentos ricos em
vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Comece a refeição com uma sopa de legumes
e acompanhe o prato com hortícolas crus ou
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● Carne e peixe devem ser consumidos
em quantidade moderada, alternadamente.
Nas carnes, prefira aquelas com menor teor
de gordura (frango, perú, coelho).
● Como gordura de confeção, prefira o
azeite. Sempre com moderação.

● Para adoçar, opte por adoçantes não
calóricos, tais como: sacarina, glicosídeos de
esteviol, aspartame, acessulfame K, e sucralose.
● Evite produtos de pastelaria e confeitaria, charcutaria e salsicharia, conservas e enlatados, molhos, caldos concentrados e fritos.
Reserve esses alimentos para os dias festivos,
sempre com moderação.
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VIVER COM DIABETES

cozinhados. Como sobremesa, eleja a fruta.
Coma cerca de 3 peças de fruta por dia.
● Em todas as refeições devem estar
presentes alimentos fornecedores de hidratos
de carbono, tais como pão, tostas, arroz, massa, batata, leguminosas, cereais, entre outros.
Além de serem importantes fornecedores de
energia, contribuem para manter um controlo
glicémico adequado. Como tal, não deve retirá-los da sua alimentação diária, mas sim reduzir a quantidade ingerida se esta for excessiva.
● Ao almoço e jantar, ocupe metade do
prato com hortícolas, ¼ com carne/peixe/ovo e
o outro ¼ com arroz/massa/batata/leguminosas.
● Comece o dia com um bom pequeno-almoço. E faça uma pequena ceia antes de
dormir. O jejum nocturno não deve ser superior a 10 horas.
● Opte pelo leite e derivados (iogurte,
queijo) magros, sem adição de açúcares.
● Use ervas aromáticas (alecrim, cebolinho, coentros, louro, salsa, orégãos, etc.) e
especiarias (caril, colorau, cominhos, pimenta,
noz-moscada, açafrão, etc.).
● Beba entre 1,5 a 2L de água (ou chá ou
infusões sem adição de açúcar) ao longo do dia.

PAPEL DA NUTRIÇÃO
EM PRÉ-DIABÉTICOS
A alimentação na pré-Diabetes
é fundamental, pois contribui para
prevenir ou atrasar o desenvolvimento da doença. Dado que uma grande
parte das situações de pré-Diabetes
estão associadas ao excesso de peso,
um dos objectivos da terapêutica nutricional deve ser a perda de peso. A
alimentação deve reger-se pelas mesmas regras referidas anteriormente
para as pessoas com Diabetes, isto é,
deve ser uma alimentação completa,
variada e equilibrada.

(Por minha vontade, o artigo não se encontra
escrito pelo Acordo Ortográfico em vigor)

CONTROLAR A DOENÇA
NO DIA A DIA
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 CONDUZIR
NÃO 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.

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

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”.
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SEXUALIDADE
A Diabetes poderá ser uma causa de distúrbios na vivência da sexualidade, especialmente se
os valores de glucose no sangue não estiverem
controlados. No entanto, já existem tratamentos
disponíveis e está comprovado que um bom controlo dos níveis de açúcar no sangue é um pré-requisito fundamental para o bom funcionamento
da função sexual.

O QUE FAZER?
É possível ter uma vida sexual
satisfatória com e sem a Diabetes.
Acima de tudo, tem que fazer uma
boa gestão da Diabetes e discutir
as alterações do seu corpo junto do
seu médico/enfermeiro.

• Faça uma alimentação

equilibrada e baixa em
gorduras;

•P
 erca as inibições e fale

honestamente com o seu
parceiro(a);

• Consulte o seu médico/
enfermeiro e fale sobre
o assunto;

• Faça um bom controlo
dos seus valores de
açúcar no sangue;

• Procure junto do seu

médico/enfermeiro
quais os tratamentos
disponíveis.
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COMPLICAÇÕES
A Diabetes pode ter complicações caracterizadas por lesões nos vasos sanguíneos, no
coração (como angina de peito e enfarte do
miocárdio), nos olhos (como lesão na retina a
que dá o nome de retinopatia, nos rins (nefro-

UM MELHOR
CONTROLO
METABÓLICO PARA
PESSOAS COM
DIABETES TIPO 2
REDUZ O RISCO DE*:

patia) e nos nervos (neuropatia). O controlo
dos valores da glicose no sangue, mantendo
estes valores próximos do normal, é um fator
muito importante para evitar as complicações
deste tipo a longo prazo.

› Retinopatia
› Nefropatia inicial
› Morte provocada por complicações de longo prazo
associadas à Diabetes
› Enfarte cardíaco

O PÉ DIABÉTICO
O QUE É, SINTOMAS, COMO PREVENIR
Uma das complicações major da Diabetes é a neuropatia
diabética (causa principal da amputação não traumática dos
membros inferiores).

Estima-se que em
Portugal possam ocorrer
anualmente cerca de:
COM A COLABORAÇÃO DE
ENF.ª SÓNIA CARNEIRO
ACES Porto Oriental

1.600
amputações de
causa
não traumática

Perante estes dados estatísticos será importante e fundamental a avaliação e vigilância do
risco de úlcera do pé diabético por parte da enfermagem e restante equipa multidisciplinar no âmbito de cuidados de Saúde Primários que visam a
promoção e prevenção da doença.

85%
das quais precipitadas
por uma úlcera**

Existe evidência de que o rastreio sistemático do pé diabético leva à diminuição acentuada do número de amputações obtendo-se
ganhos de saúde e de qualidade de vida (Diagnóstico sistemático do Pé Diabético - norma
05/2011 de 21/01/2011).

* David M. Nathan et. al. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications
Study at 30 Years: Overview. Diabetes Care Jan2014
**International Consensus on The Diabetic Foot & Pratical Guidelines on the management and prevention on the diabetic foot. 2007
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USO DE CALÇADO
ADEQUADO
HIGIENE DOS PÉS
›C
 ontrolar temperatura da água com o pulso
ou com um termómetro (usar água tépida);

›S
 ecar muito bem os espaços interdigitais;
›A
 plicar creme hidratante na planta
e dorso do pé (não entre os dedos);

›M
 udar de meias diariamente e que sejam
de preferência de lã ou algodão sem
orifícios e sem costuras que não
comprimam as pernas;

›A
 rejar o calçado todos os dias.

›O
 calçado não deve ser demasiado
apertado ou largo;

›O
 interior deve ter um comprimento
com mais 1 cm que dedo maior do pé;

›A
 largura do sapato deve ser igual
à largura do pé;

›D
 eve ter uma caixa alta com espaço
para os dedos;

›O
 ajuste do sapato deve ser com
cordões ou velcro;

›O
 contraforte deve ser rígido para
impedir o desvio do calcanhar;

›O
 tacão deve ser largo e não
excessivamente alto (2-4 cm);

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
DE TRAUMATISMOS NOS PÉS
›N
 ão usar calicidas, tesouras ou canivetes
para calosidades;

›C
 ortar unhas a direito e com tesouras

›O
 calçado deve ser fundo com
palmilha amovível;

›A
 aquisição de sapatos novos deve ser
feita ao fim do dia;

›O
 uso de calçado novo deve ser
gradual – usar 1h-2h apenas por dia.

de ponta curva de forma a evitar unhas
encravadas;

›L
 imar as unhas com lima de cartão em vez
de limas metálicas;

› Inspecionar o interior do calçado antes de
colocar o pé;

›N
 unca caminhar descalço em ambientes
internos ou externos mesmo nas praias;

›E
 vitar fontes de calor perto dos pés (botijas
de água quente, cobertores elétricos,
aquecedores, radiadores, almofadas de
aquecimento, entre outras);

›N
 o verão, não usar sapatos sem meias;
›E
 vitar queimaduras solares nos pés,
aplicando protetor sem esquecer a zona
plantar dos pés;

›U
 sar chinelos ao sair da cama.
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AUTOVIGILÂNCIA DOS PÉS
›O
 bservar diariamente os pés através
de um espelho e, se tiver diminuição
de visão, pedir auxílio a outra pessoa
(observar planta, dedos e espaços
interdigitais relativamente a presença
de fissuras, flictenas, calosidades,
edema e coloração do pé diferente ou
calor localizado);

›N
 o fim, observar unhas (unhas
encravadas, onicomicoses).

COMPLICAÇÕES MAIS FREQUENTES

QUE CUIDADOS DEVE TER
COM OS SEUS PÉS

,

RETINOPATIA DIABÉTICA
O QUE É, SINTOMAS, COMO PREVENIR

COM A COLABORAÇÃO DE
PROF. DOUTORA JOANA TAVARES
FERREIRA
Oftalmologista do Hospital CUF
Descobertas
Professora de Oftalmologia da NOVA
Medical School, Faculdade de Ciências
Médicas, Lisboa

A retinopatia diabética é a complicação oftalmológica microvascular mais comum da Diabetes. O risco de desenvolver retinopatia ou qualquer outra complicação microvascular depende da duração
da doença e da gravidade da hiperglicemia. Na Diabetes Mellitus Tipo
2, a retinopatia diabética pode começar a desenvolver-se muito
precocemente, até cerca de 7 anos antes do diagnóstico. Desta forma, o rastreio da retinopatia nos doentes diabéticos Tipo 2 deve ser
feita aquando o diagnóstico da Diabetes, enquanto nos diabéticos Tipo
1 o primeiro controlo será feito após 5 anos do diagnóstico de Diabetes.
A retinopatia diabética evolui muitas vezes sem sintomas visuais,
surgindo estes apenas em estadios mais avançados da doença. Desta
forma, é importante o rastreio e a deteção precoces que permitem
tratamento em fases adequadas com diminuição do risco de cegueira
por retinopatia diabética. Deverá ser realizado a todos os diabéticos
uma avaliação oftalmológica numa periodicidade de base anual, quando estes ainda não apresentam sinais de retinopatia.
Na consulta de oftalmologia a observação é realizada no sentido
de classificar a retinopatia diabética e programar o seu seguimento e/
ou tratamento.

A retinopatia diabética é a principal
causa de novos casos de cegueira legal
na idade ativa nos países ocidentais.

Sabia que…
A duração da Diabetes
é o fator de risco
major associado ao
desenvolvimento de
retinopatia. Após 5 anos de
Diabetes, cerca de 25% dos
doentes diabéticos Tipo 1
têm retinopatia, sendo este
valor de 60 e 80% após 10
e 15 anos, respetivamente.
Nos doentes diabéticos
Tipo 2 com o diagnóstico
há menos de 5 anos,
a prevalência da
retinopatia foi de 40%
nos insulinodependentes
e 24% nos não
insulinodependentes. Estes
valores atingem os 84 e
53%, respetivamente, ao fim
de 20 anos de Diabetes.

Tome
nota

Metade dos diabéticos já diagnosticados
nunca foi ao Oftalmologista, mesmo sendo
a retinopatia diabética a complicação da Diabetes mais frequentemente identificada. Estima-se que cerca de 90% dos casos graves de
retinopatia diabética podem ser evitados se
for feito um bom controlo metabólico e um
acompanhamento multidisciplinar adequado.

24

NEFROPATIA DIABÉTICA
O QUE É, SINTOMAS, COMO PREVENIR
A constelação frequente de sinais clínicos associados, que incluem a obesidade, a hipertensão, a
elevação da glicemia (açúcar no sangue) e a alteração do perfil lipídico (colesterol elevado), que alguns
autores denominaram como síndrome metabólico,
acompanham frequentemente a Diabetes do adulto, constituem um importante risco cardiovascular e
exercem em simultâneo uma influência negativa na
função renal.
A estratégia clínica para fazer face a esta trajetória trágica procura controlar estes vários fatores de
risco com o objetivo de reduzir, ou estabilizar, a progressão da deterioração da função renal na sua evolução para o estádio final, que obriga a terapêutica
substitutiva da função renal, vulgo diálise.
O número de pessoas com Diabetes Tipo 2, incluídos nesta síndrome, está a aumentar em todos os
países (1 em cada 10 adultos), sendo responsável por
12% dos gastos em saúde (Relatório do observatório
nacional de Diabetes - edição 2016). Em cada 6 segundos no mundo, morre uma pessoa por Diabetes.

COM A COLABORAÇÃO DE
DR. PEDRO PONCE
Nefrologista no Hospital CUF
Infante Santo

• A Diabetes é, hoje em dia, a maior causa

de doença renal crónica terminal, com
necessidade de diálise. À entrada de diálise,

49% dos doentes
são diabéticos,

sendo a Diabetes a causa da lesão renal em

cerca 33% dos
novos doentes
(dados do registo da Sociedade Portuguesa
de Nefrologia). Por outro lado,

34% dos doentes
com doença renal crónica, isto é,
falência progressiva da função renal, têm
simultaneamente Diabetes.

Sabia que…
Aquilo que denominamos nefropatia
diabética é a consequência da ação
negativa das alterações metabólicas
da Diabetes sobre a rede de
capilares vasculares renais, na
essência o próprio filtro renal,
ainda complicado
pela coexistência frequente
de hipertensão e obesidade.
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As recentes melhorias no controlo da pressão arterial e da doença coronária aumentaram a esperança
de vida dos diabéticos Tipo 2, aumentando a sua exposição ao risco de desenvolver nefropatia diabética
como causa de doença renal crónica, risco este sobreponível na Diabetes Tipo 1 e Tipo 2.
Para já estamos apostados em otimizar o rastreio
dos doentes com maior risco, melhorar a deteção precoce da nefropatia diabética, para minorar a sua deterioração inexorável.

HIPERTENSÃO ARTERIAL
O QUE É, SINTOMAS, COMO
PREVENIR

COM A COLABORAÇÃO DE
DR.ª CATARINA COELHO
Endocrinologista no Hospital CUF
Descobertas

HIPERTENSÃO ARTERIAL
PODE CLASSIFICAR-SE EM DOIS
GRANDES GRUPOS:
Entende-se por pressão arterial (PA) a força com que o sangue circula nas artérias do nosso organismo. Hipertensão arterial (HTA), vulgo
“tensão alta”, define-se, por sua vez, pela situação em que essa mesma força de circulação de
sangue intra arterial se torna excessiva de forma
permanente ou crónica. A pressão arterial resulta
do bombeamento do sangue pelo coração que é
feito em ciclos. Assim, a força com que o sangue
circula não é constante mas pode ser visualizado
como uma onda com um ponto máximo quando
o coração contrai e um ponto mínimo quando o
coração relaxa. Por isso, mede-se a pressão arterial em dois pontos: o ponto máximo – pressão
arterial sistólica – e o ponto mínimo - pressão arterial diastólica.

 Hipertensão essencial que representa

cerca de 90% dos casos.
Nesta situação tipicamente os valores elevados
de PA são detetados na vida adulta (acima dos
20 anos) e não existe uma causa conhecida que
explique o seu surgimento, tendo por isso uma
provável etiopatogenia multifatorial genética
e ambiental.
 Hipertensão secundária – nos restantes

e apenas 10% dos casos de Hipertensão.
Nestes casos é identificável um fator ou doença
(medicamento, doença hormonal, doença renal
entre outros). Responsável pelo aumento da TA.
Neste grupo o tratamento da causa pode levar
ao desaparecimento da HTA.
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Estatisticamente, valores elevados da pressão arterial atingem cerca de 30 a 45% da população europeia,
onde o nosso país se inclui e não foge à regra. 42,1% da
população portuguesa tem HTA em estimativa. Destes,
apenas 39% estarão medicados e, dos medicados, apenas 11,2% terão a sua HTA verdadeiramente controlada.
Quando sintomática, a HTA associa-se a dor de cabeça ou dor no peito, mal estar específico, tonturas ou alterações da visão. Estes sintomas são muitas vezes pouco valorizados pelos doentes por serem comuns a outras
doenças ou passageiros, e assim adiam a procura de um
médico e o diagnóstico da situação.
No entanto, um dos grandes problemas desta patologia para além da sua elevada prevalência, é exatamente a frequente ausência de sintomas, sobretudo nos
primeiros anos de evolução ou nos graus de gravidade mais baixos. Mas mesmo que assintomática, a longo
prazo a HTA provoca danos em vários órgãos e sistemas
como coração, rins e cérebro.

Tome
nota
Nunca é demais relembrar que doentes com HTA têm
um risco mais elevado de morte por doença cardiovascular, ou seja, maior risco de enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência
renal e doença arterial periférica. Também é frequente a
associação da HTA a outras situações de risco aumentado cardiovascular como sobrepeso/obesidade, tabagismo,
sedentarismo, alterações de lípidos ou do açúcar, gerando
um quadro conhecido com síndrome metabólica. As doenças cardiovasculares são a causa de morte de pelo menos
34,1% da população portuguesa.
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A mudança de hábitos de
vida altera muito esse curso,
podendo ser suficiente para
controlar a situação sem
recurso a terapêutica em
muitos casos, quando levada
a cabo de forma séria e
consistente. Na mudança de
hábitos de vida é de suma
importância o combate à
obesidade, a redução do
consumo de sal, combate aos
hábitos tabágicos e redução
dos consumos alcoólicos
e xantinicos associado
obviamente a uma vida
ativa fisicamente.
Caso estas medidas não sejam
suficientes, o recurso ao uso de
medicamentos que controlam
a pressão arterial é essencial.
Consulte o seu profissional
de saúde para um diagnóstico
atempado e tratamento
adequado.

NA PRIMEIRA PESSOA
JOÃO PEDRO, 24 ANOS
Tenho Diabetes Mellitus Tipo 1 desde os 9 anos
de idade. Num verão de extremo calor e de muita praia, começaram a aparecer os sintomas de
que alguma coisa não estava bem. Muita brincadeira na praia, correrias e ondas para apanhar, e
eu era capaz de beber 3L de água de seguida,
acompanhado de um grande xixi de três minutos
– com este ritual foram quase 20kgs perdidos
em duas semanas. A minha mãe estranhou (e já
conhecia alguns dos sintomas da Diabetes), e
esta situação coincidiu com o começar da época
desportiva, na altura jogava futebol num clube
em Setúbal, de onde sou natural. Fui fazer as
análises normais para começar a treinar e… glicemia: 241 em jejum. Daí seguiu-se o despiste da
glicose – foi confirmado. Estava com os níveis de
açucar no sangue extremamente altos.
Foi um choque, principalmente para a minha
mãe. Acho que sofreu mais do que eu na altura. Era miúdo, mas reagi com positivismo à notícia que tinha acabado de chegar. Apesar de
uns anos mais tarde ter vindo a revolta e não ter
aceite assim muito bem esta minha nova característica. Sinceramente, não sabia muito bem o
que esperar. Não conhecia a doença, não conhecia os problemas associados ao descontrolo e
tão pouco tinha maturidade para “tratar de mim”
da forma que trato hoje. Com o tempo, com a
experiência e com as pessoas que fui conhecendo, fui aprendendo. É curioso que, hoje, a maior
parte dos meus amigos têm também Diabetes!
Hoje em dia lido com a Diabetes de uma forma
muito leve. De uma forma ou de outra, a doença
acabou por me traçar um caminho, o meu propósito de vida, no meio de tanta coisa “má” acho
que consegui encontrar a resposta para muitas
das minhas perguntas e dúvidas. Sou um rapaz
super hiper mega ativo, não me limito em absolutamente nada. Como é que lá cheguei? Não
sei, acho que foi mesmo o tempo e a experiência.
Hoje, a Diabetes não influencia a minha vida, sou
eu que a domino e não ela a mim. Acho que não
podemos viver na sombra de um “problema”.
O meu dia a dia enquanto Personal Trainer é agitado, sem grandes horários definidos, portanto

Não conhecia a doença,
não conhecia os
problemas associados ao
descontrolo e tão pouco
tinha maturidade para
“tratar de mim” da forma
que trato hoje
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levamos e pelos maus hábitos que vamos tendo.
Tem que haver uma mudança de panorama, porque caso não aconteça, daqui a uns anos, em vez
de ¼ da população, seremos ½ da população e
isso sim… Assusta e é grave!
O meu coração é azul e… Não, a Diabetes não
me limita!

JORGE MACIAS, 55 ANOS
Descobri a minha pré-Diabetes num rastreio,
há 15 anos. Nessa altura, não alterei em nada a
minha vida. Só me foi diagnosticada Diabetes cinco anos depois, e aí é que comecei a tomar antidiabéticos orais e alterei os cuidados alimentares.
Era acompanhado pela médica de família e pela
APDP (Associação Protetora dos Diabéticos de
Portugal), em consultas regulares e de nutrição.
E, passados dez anos, consegui reverter a Diabetes. Nunca me disseram que isso era possível, mas
é, em alguns casos, com três vetores fundamentais: alimentação, atividade física e a medicação.

NA PRIMEIRA PESSOA

tem que haver uma ginástica para conseguir estar sempre bem controladinho. Dou muitas aulas, dou muitos treinos e, por vezes, passo algum
tempo sem comer. Tenho alguns cuidados comigo, tento manter a minha atividade física sempre regular, até mesmo para o meu bioritmo não
descompensar. Acabo por ter facilidade no controlo porque me é difícil estar quieto! A minha
alimentação é super normal, nesse campo acabo
por pecar um bocado, sou guloso mas aprendi
a resolver esse handicap que muita gente tem.
O meu lema é “comes, dás insulina para o que
comeres. Seja lá o que for e em que quantidade
for”. Desmistifica muito a minha vida. Portanto,
acho que tenho mesmo uma forma muito tranquila de levar a minha característica em frente.
Sempre ciente de que poderei ter problemas se
não tratar de mim com normalidade. Podem
sempre acompanhar o meu dia a dia e a minha
rotina através do meu Instagram @jpafitnesscoach e no Facebook, exatamente no mesmo link!
Eu sou Personal Trainer e a Diabetes foi o principal motivo que me levou a seguir a área do
exercício físico e da saúde. Quero muito ajudar
o próximo, ensinar aquilo que aprendi sozinho e
partilhar aquilo que sei. Para além de achar que é
fundamental praticar exercício físico para o controlo da doença, acho que, acima de tudo, numa
perspetiva global, é um remédio gigante para
muitos dos males de hoje em dia, principalmente
a nossa mente. Se formos mais felizes, tudo o
resto corre melhor; na Diabetes é igual, quantos
mais fatores tivermos para que as coisas corram
bem, certamente e com mais facilidade acabam
por vir os bons resultados.
Em regime de treino, acredito que, pelo menos
três vezes por semana, pelo menos trinta minutos, toda a gente devia “mexer o esqueleto”. Faz
bem à mente, faz bem ao corpo e está na linha
da frente da prevenção de inúmeras patologias,
tais como a obesidade, associada à Diabetes
Tipo 2 e à hipertensão, por exemplo.
Basicamente, acho que resumo um bocadinho
da forma como vivo e como vejo este problema
que cada vez atinge mais gente pela vida que

CONTROLAR E SER
RESILIENTE
“O quê, tão novo e já leva insulina ?” “Podes comer isso?” “O meu
avô, que Deus o tem, morreu com
Diabetes!”...
Existem vários mitos relacionados
com a Diabetes, não só pela nomenclatura, que é pouco esclarecedora, como pela associação que
o público em geral faz ao estabelecer paralelismo com situações que
conhece e que na sua maioria são
Diabetes Tipo 2.
SÉRGIO LOURO
A Diabetes, então afinal o que é a
Diabetes?
Será a doença que aparece por
falta de exercício físico, por se comer doces, por se fumar,
porque o avô tinha…? Nada disso!
A Diabetes é muito mais, a Diabetes é como um arquipélago
cheio de ilhas. Chamaríamos ao arquipélago Diabetes e depois
teremos as ilhas, e ainda serão algumas: Tipo 1, Tipo 2, mody,
lada, gestacional…
Algo que é tratado pela comunidade, pela comunicação social,
como apenas uma ilha, na realidade é um arquipélago. Contam-se pelos dedos das mãos o número de vezes em que se
tem o cuidado de distinguir o tipo de Diabetes, em especial os
mais conhecidos, e que maior prevalência têm: Tipo 1 e Tipo 2.
Apenas a diferença num número, mas tão diferentes na sua causa
e no modo de estar no dia a dia.

Mais do que um grupo...

...uma familia!

A Diabetes Tipo 2 está relacionada com a idade, maus hábitos
alimentares, sedentarismo e ainda fatores hereditários. Na maioria dos casos é controlável através de algumas mudanças no estilo de vida, adotando uma alimentação mais saudável, alguma
prática de atividade física que pode ser apenas uma caminhada
diariamente, e possivelmente alguma medicação oral. Em alguns
casos poderá ser necessário recorrer à administração de insulina.
Este tratamento pode ainda ser acrescido de algum controlo glicémico através da medição capilar, mas sem necessidade de ser
feito diariamente.
Por outro lado, para a Diabetes Tipo 1 ainda se desconhecem as causas, e praticamente tudo o que foi referido para
a Tipo 2 faz parte da Tipo 1, mas a um nível estratosférico. A
medicação oral pode não existir, mas a insulina é uma certeza, assim como as medições capilares, e não só diariamente,
como várias vezes ao dia. E temos ainda a (modo irónico
ligado) tão fácil contagem de hidratos de carbono. Isto para
cada refeição.
Ufa… Até me cansei de referir tanta coisa.
Caramba, com este cansaço tive uma baixa de glicose no sangue.
Que fome, vou comer. Caramba, agora entrei em alta de açúcar.
Ai que stress. Pronto, lá subiu novamente! Maldita montanha russa…
Pois é, a Diabetes Tipo 1 é bem mais complicada, bem mais
desgastante. Não a confundam por favor. Os vários tipos de
Diabetes têm especificidades, assim como cada pessoa com
Diabetes.
Nem tudo é claro, nem tudo é enevoado, apenas uma certeza, é
necessário CONTROLAR, e é necessário ser RESILIENTE.

VIVER SEM QUALQUER
LIMITAÇÃO
Viver com Diabetes não tem que ser visto como uma
limitação, aliás deve ser encarado da forma contrária. Devem
ser promovidos hábitos de vida mais saudáveis e felizes numa
vida com menos restrições do que é comum acreditar. Embora a Diabetes não seja uma limitação, pode por vezes gerar
alguns constrangimentos ao lidarmos com pessoas menos
informadas. Ao viajarmos de avião, por exemplo, pode ser
necessário explicar de forma mais pormenorizada porque razão temos uma bomba infusora de insulina que não devemos
tirar ao passar no raio-x ou porque razão levamos connosco
insulina e agulhas. Outra situação comum é perguntarem-nos,
quando estamos na praia, para que servem “aquelas coisas”.
A melhor forma de lidarmos com estas situações é explicar,
com calma, que temos Diabetes e a razão pela qual precisa-

mos de tantos gadgets. Mas nem sempre nos sentimos motivados ou à vontade para o fazer…
É importante falarmos com outras pessoas que estejam a passar pelas mesmas situações, pois temos muito a aprender e a partilha é benéfica para todos. Existem
diversas associações direcionadas a apoiar pessoas com
Diabetes, sendo a Associação de Jovens Diabéticos de
Portugal (AJDP) uma delas. Esta associação é dirigida e
composta exclusivamente por voluntários com o principal
objetivo de desenvolver atividades para pessoas com Diabetes, em especial crianças e jovens com Diabetes Tipo
1, mostrando a este público-alvo que a Diabetes não tem
que limitar nem ser o entrave a uma vida plena de sucessos e sonhos concretizados.
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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.
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de dois mundos
e mude o seu
dia-a-dia.
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