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Mensagem do Presidente

Os novos órgãos sociais da 
Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal 

(APDP), que tomaram posse dia 30 
de março, agradecem a confiança 
que os associados demonstraram 
ao elegerem-nos, de forma tão 
significativa, para o desafio de 
dirigir a APDP, que abraçamos com 
grande motivação e dedicação.

Há 91 anos, em 1926, o Dr. 
Ernesto Roma plantou uma semente 
que se fez árvore e hoje a APDP é 
uma instituição viva que continua 
a albergar quatro grandes ramos 
de ação: associativa, assistencial, 
formativa e de investigação. 

Desde a sua fundação, a APDP 
tem sido sinónimo de humanismo, 
de filantropia e de excelência na 
prestação de cuidados de saúde, 
com a defesa da autonomia e 
integração social de todos os 
que a procuram. A visão da nova 
direção está, por isso, sustentada 
nos valores da continuidade com 
o legado da APDP e dos seus 
dirigentes. 

A APDP tem desempenhado um 
papel fundamental na luta contra 
a diabetes e suas complicações 
em Portugal, nomeadamente 
como consultora na definição 
das políticas sobre a diabetes 
a nível governamental. Como 
anteriormente, reunimos as 
condições para manter a Associação 

um parceiro ativo, incontornável 
nas várias vertentes da sua 
atividade, e sempre ao serviço das 
pessoas com diabetes e do país.

Alicerçados na nossa história, 
retemos como principais eixos de 
intervenção para o futuro:

• Dar mais visibilidade à diabetes. 
Pôr a diabetes na agenda política e 
fazer compreender a sua dimensão 
humana, social e económica;

• Consolidar o projeto da APDP 
numa visão integrada e humanista 
de prevenção e acompanhamento 
das pessoas com diabetes;

• Expandir os serviços da APDP 
através de acordos com outras 
instituições e a criação de Casas 
da Diabetes em zonas estratégicas 
do país - novos polos assistenciais 
adaptados às necessidades locais;

• Ampliar a capacidade do Centro 
de Educação e Investigação com 
vista à melhoria da qualidade de 
vida das pessoas com diabetes e à 
cura da diabetes. 

Estamos preparados para 
prosseguir na construção de um 
futuro melhor e, sobretudo, mais 
humano. Para tal esperamos contar 
com o apoio dos associados e de 
todos os amigos da APDP, numa 
missão cuja relevância é bem 
evidenciada pela dimensão da 
pandemia da diabetes em Portugal 
e das respostas necessárias para a 
enfrentar.

 A visão da nova direção 

está sustentada nos 

valores da continuidade 

com o legado da APDP 

e dos seus dirigentes. 

Trabalhar para o futuro com a experiência  
do passado

APDP
POR JOSÉ MANUEL BOAVIDA
PRESIDENTE DA APDP
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O início deste ano assistiu a 
algumas mudanças na nossa 
Associação, com a eleição de 

novos corpos gerentes. A Direcção 
eleita inclui pessoas desde há muito 
ligadas a esta casa, que sempre 
corporizaram uma certa forma de 
entender a luta contra a diabetes, a 
postura interventiva na sociedade e 
junto dos responsáveis governativos 
ou entidades reguladoras. À defesa 
dos direitos dos associados junta-se a 
actividade assistencial e a componente 
científico-educadora, nas suas diversas 
vertentes. Investigação, participação 
em eventos, formação contínua e 
educação terapêutica. 

O novo Presidente, o Dr. José Manuel 
Boavida, tem consigo a vivência de 
quase 30 anos de APDP, a percepção 
da história desta casa. Mas também 
o capital de experiência adquirida 
na Direcção-Geral da Saúde, como 
director do chamado Programa 
Nacional para a Diabetes. A isto 
junta-se a sua permanente capacidade 
interventiva e uma dinâmica capaz 
de procurar novos caminhos e definir 
outros horizontes. A continuidade do 
Director Clínico, o Prof. João Raposo, 
garante igualmente a manutenção de 
uma actividade clínica de qualidade, 
o equilíbrio entre os desafios para o 
futuro e as possibilidades financeiras 
existentes, o bom senso na gestão dos 
problemas e obstáculos que sempre 

existem numa Instituição desta 
dimensão e com tanta heterogeneidade 
de sectores.

Também noutras estruturas ligadas 
à Diabetes a Associação mantém uma 
presença relevante. O Dr. Gardete 
Correia, nosso presidente cessante 
continua a exercer funções como 
Vice-Presidente da IDF, permitindo 
estabelecer pontes com as principais 
entidades internacionais de forma 
mais facilitada. O Dr. Rui Duarte, 
diabetologista da APDP há largos anos, 
foi eleito Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia (SPD), a 
principal sociedade científica nacional 
na área da Diabetes, alargando funções 
em relação às da Direcção da Revista, 
que já exercia. O congresso europeu 
de diabetes, o EASD, uma referência 
na comunidade científica ligada à 
diabetes, irá este ano realizar-se em 
Lisboa, como já tinha acontecido em 
1989 e 2011. Tanto a APDP, como a 
SPD são parceiros da organização e 
a comissão organizadora local está a 
cargo da nossa Associação.

Portanto, estamos em tempo 
de mudança. Mas apenas 
de metodologias, de formas 
personalizadas de entender um 
percurso que já é longo. Uma evolução 
na continuidade. Com os mesmos 
objectivos de sempre. Talvez com 
outras ambições e com as visões 
diferentes dos seus intervenientes.

Por opção do autor, este texto não está conforme as normas do Acordo Ortográfico.

A continuidade nos objectivos da APDP
APDP
POR PEDRO MATOS EDITOR

Estamos em tempo 

de mudança. 

Mas apenas de 

metodologias, 

de formas 

personalizadas 

de entender um 

percurso que já 

é longo. Uma 

evolução na 

continuidade.

Editorial
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Correio do leitor

«Sempre que a pessoa tenha condições 
físicas e conhecimento, deve ser 
autónomo depois de um acordo com o 
médico que o assiste e com informação 
à equipa de enfermagem. Esta opinião 
aplica-se com mais acuidade, por 
maioria de razão, aos diabéticos 
insulinodependentes.»
Luís Farrobo 

«Sem qualquer dúvida, deve ser feita 
a autogestão. Nos hospitais existem 
apenas protocolos a cumprir (para 
“x” valor de glicemia, “y” valor de 
insulina rápida). Isso não é gestão, só 
nós sabemos as doses a administrar, a 
contagem de hidratos, etc.»
José Franco

«Eu tive dois internamentos 
hospitalares e achei muito 
desagradável não poder gerir as 
glicemias e as insulinas. Obtive valores 
altos e só melhorei quando regressei a 
casa. Devíamos ser nós a gerir sim, eu 
pedi e não aceitaram, lamentável.»
Paula Barata

AUTONOMIA E AUTOGESTÃO
Gerir a diabetes no hospital 

«Parece-me que faz sentido (se a pessoa 
estiver lúcida), a pessoa com diabetes 
tratada com insulina gerir a sua doença 
durante um internamento porque:
1)  os padrões estipulados (uma 
unidade, baixa 50) nem sempre se 
adapta a todos os doente; 2) o doente 

reage de maneira diferente à toma de 
insulina; 3) os medicamentos tomados 
no internamento também têm efeitos 
secundários, como oscilações de 
glicemia. Um doente com experiência 
a lidar com a sua diabetes poderá gerir 
todos estes procedimentos.»

MARIA JOSÉ VAZ, ASSOCIADA APDP

«Um doente com experiência a lidar com 

a sua diabetes poderá gerir todos estes 

procedimentos (autogestão da doença).»

DEVE OU NÃO SER 
AUTÓNOMO NA GESTÃO DA 

SUA DIABETES DURANTE 
UM INTERNAMENTO 

HOSPITALAR?

PRÓXIMA PERGUNTA
COMO É QUE A SUA FAMÍLIA 

O AJUDA A SUPERAR OS 
DESAFIOS DA DIABETES?

PARTICIPE E PARTILHE A SUA OPINIÃO:
Envie-nos o seu testemunho ou resposta, 
com o seu nome completo, para o e-mail 
revista@apdp.pt, ou por correio para a 
morada: Av. Infante D. Henrique n.º 306, 
Lote 6, R/C – 1950-421 Lisboa.   

A APDP reserva-se o direito de cortar  
e editar as cartas recebidas.



Uma nova 
pesquisa sugere 

que alguns 
fármacos são 
mais eficazes 
do que outros 
no tratamento 
da neuropatia 

diabética. A 
investigação, 
liderada por 

uma equipa do 
Hospital de Johns 

Hopkins, em 
Baltimore (EUA), 

centrou-se na 
revisão de 106 
estudos sobre 
o alívio da dor 
na neuropatia 

diabética.

A DESCOBERTA 
PODERÁ 

CONTRIBUIR 
PARA ACELERAR 
O RASTREIO DA 

DIABETES TIPO 1.

Uma nova descoberta efetuada na Irlanda poderá 
contribuir para a identificação de marcadores biológicos 
capazes de prever o desenvolvimento da diabetes 
tipo 1. Os investigadores do 3U Diabetes Consortium 
encontraram níveis aumentados de um ácido gordo 
em amostras de sangue de doentes recentemente 
diagnosticados com diabetes tipo 1, que não foi detetado 
em pessoas que viviam com a doença já há algum tempo.

IDENTIFICADO BIOMARCADOR 
QUE PODE AJUDAR A PREVER O 
DESENVOLVIMENTO DA DIABETES TIPO 1

A resistência à insulina, provocada parcialmente pela 
obesidade e pela inatividade física, está também associada 
a um declínio mais rápido da performance cognitiva, 
revela um novo estudo realizado na Universidade de 
Telavive, em Israel, e publicado no Journal of Alzheimer's 
Disease. Os resultados da investigação mostraram que 
tanto indivíduos com diabetes como pessoas sem diabetes 
com resistência à insulina apresentaram um declínio 
cognitivo acelerado ao nível da chamada função executiva 
e da memória. A descoberta entusiasma os cientistas 
porque pode ajudar a identificar pessoas em maior risco de 
declínio cognitivo e demência numa idade mais avançada.

As pessoas com diabetes apresentam um 
risco significativamente mais elevado de 
sofrerem enfartes do miocárdio (vulgarmente 
conhecidos como ataques cardíacos) – e uma 
equipa de investigadores alemã afirma ter 
descoberto um dos motivos. 

Os cientistas da Universidade Técnica 
de Munique, na Alemanha, acreditam 
que a diabetes está associada à perda de 
pequenos vasos sanguíneos em torno do 

coração, o que afeta todo o músculo cardíaco, 
aumentando o risco de enfarte do miocárdio. 
Os investigadores envolvidos estão, contudo, 
convencidos de que uma forma de terapia 
genética capaz de encorajar o crescimento 
destes vasos sanguíneos pode oferecer uma 
nova opção terapêutica – e estão a trabalhar 
no seu desenvolvimento. Os resultados desta 
investigação foram publicados no Journal of 
the American College of Cardiology.

RESISTÊNCIA À INSULINA PODE SER 
A CAUSA DE UM DECLÍNIO COGNITIVO 
MAIS RÁPIDO

LESÕES EM VASOS CAPILARES QUE RODEIAM O CORAÇÃO 
AUMENTAM O RISCO DE ENFARTE DO MIOCÁRDIO NA 
PESSOA COM DIABETES

 
A resistência 

à insulina pode 
ser combatida com 

alterações no 
estilo de vida.

10  Diabetes
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Um estudo efetuado nos EUA revela que, seis anos após o diagnóstico inicial da doença, 
apenas 42,2% dos jovens com diabetes tipo 2 e 64,9% dos que têm diabetes tipo 1, abrangidos 
por seguros de saúde, foram submetidos ao rastreio ocular da retinopatia diabética. A 
Associação Americana de Diabetes recomenda que todos os jovens com diabetes tipo 1 
efetuem este exame num prazo de três a cinco anos após o diagnóstico inicial da doença.

RECOMENDAÇÕES NÃO ESTÃO A SER SEGUIDAS 
RASTREIO OCULAR NÃO CHEGA A MUITOS JOVENS

12.686
Jovens de 21 anos de idade ou menos, 

com diabetes tipo 1 e tipo 2, abrangidos 
pela análise efetuada nos EUA sobre o 

rastreio ocular da retinopatia diabética.

Atualidade DIABETES

19%
Crescimento 

do número de 
pessoas com 
diabetes em 

Portugal sujeitas 
ao rastreio da 

retinopatia 
diabética em 
2015, face a 

2014, de acordo 
com o último 

relatório anual 
do Observatório 

Nacional da 
Diabetes.

Na 
diabetes 
tipo 2, o 

rastreio ocular 
deve ser feito de 

imediato.

MESMO COM SEGURO 
DE SAÚDE, MUITOS 

JOVENS COM DIABETES 
NOS EUA NÃO 

FAZEM O RASTREIO 
DA RETINOPATIA 

DIABÉTICA.

Um inquérito 
online mostrou 

que muitos adultos 
norte-americanos 

com diabetes 
desconhecem que 
correm um risco 
maior de contrair 
doenças graves 

como a gripe ou a 
hepatite B. 
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DIABETES Atualidade

ATÉ 40 POR CENTO DOS 
DOENTES CONTINUAVAM 
EM REMISSÃO TRÊS MESES 

APÓS TEREM PARADO 
A MEDICAÇÃO PARA A 

DIABETES.

SABIA QUE? 
A tendência 
de aumento 

acentuado dos 
internamentos 

em que a diabetes 
surge associada 
a outras doenças 

continua a 
registar-se em 
Portugal, tendo 
crescido 82,7% 

entre 2006 e 2015, 
segundo os dados 
da última edição 
do Observatório 

Nacional da 
Diabetes, 

“Diabetes: Factos 
e Números – o 
ano de 2015”.

É possível conseguir uma 
remissão da diabetes 
tipo 2 através de 
uma abordagem 
terapêutica 
intensiva que 
combina fármacos 
orais, insulina e 
alterações dos estilos 
de vida, de acordo 
com um novo estudo 
publicado no Journal of 
Clinical Endocrinology 
& Metabolism, 
da Sociedade de 
Endocrinologia dos EUA.

“Ao usarmos uma 
combinação de 
medicação oral, insulina 
e alterações no estilo de 
vida para tratar doentes 
de forma intensiva 
durante dois a quatro 
meses, concluímos 
que até 40 por cento 
dos participantes se 
mantinham em remissão 
três meses após terem 
parado a medicação 
para a diabetes”, explica 
Natalia McInnes, autora 
principal do estudo. Para 

McInnes, os resultados 
sugerem que a remissão 
da diabetes tipo 2 é 
possível, pelo menos 
no curto prazo, não só 
através da cirurgia da 
obesidade, mas com 
abordagens médicas. Os 
investigadores creem que 
a pesquisa pode alterar o 
paradigma do tratamento 
da diabetes, do “simples” 
controlo da glucose para 
uma abordagem em que 
se induz a remissão e 
depois se monitoriza 
o doente em busca de 
sinais de uma recaída.

TERAPÊUTICA INTENSIVA PODE 
LEVAR À REMISSÃO DA DIABETES 
TIPO 2

As crianças com diabetes tipo 
2 tendem a ter uma pior saúde 
oral do que aquelas que não têm 
esta doença, de acordo com um 
novo estudo realizado nos EUA e 
publicado na revista PLOS One. A 
investigação é a primeira no género 
a focar-se na higiene dentária 
dos jovens com diabetes tipo 2, 
incluindo os que são obesos. 

“Encontrámos uma tendência 
para uma maior existência de 
doença periodontal em crianças 
obesas com diabetes tipo 2”, explica 
Lucy Mastrandrea, autora principal 
do estudo e professora associada 
do Departamento de Pediatria da 
Universidade de Buffalo.

A pesquisa abrangeu 49 
indivíduos entre os 10 e os 19 
anos de idade, repartidos por três 
grupos diferentes: 19 jovens foram 
classificados como tendo peso 
normal, 14 como sendo obesos e 16 
como crianças obesas com diabetes 
tipo 2.

CRIANÇAS COM 
DIABETES TIPO 2 
MAIS PROPENSAS  
A MÁ SAÚDE ORAL

A
 sa

ú
d

e
 o

r
a

l 

d
a

s cr
ia

n
ça

s 

co
m

 d
ia

b
e
te

s 

tip
o
 2

 d
e
v
e
 

se
r
 u

m
a

 

p
r
e
o
cu

p
a

çã
o
.



14  Diabetes

Dados revelados 
recentemente pelo 
Serviço Nacional de 
Saúde do Reino Unido 
indicam que mais de 
metade da população 
britânica é obesa. As 
estatísticas divulgadas 
através do relatório 
"Statistics on Obesity, 
Physical Activity and 
Diet - England, 2017" 
mostram que, em 2015, 58 
por cento das mulheres e 
68 por cento dos homens 
britânicos tinham excesso 
de peso ou eram obesos. 

Entre 1993 e 2015, a 
prevalência da obesidade 
naquele país aumentou 
de 15 por cento para 27 
por cento. No biénio 
2015/16, 26 por cento 
dos adultos britânicos 
foram classificados 
como "inativos" – o que 
significa que praticam 
menos de 30 minutos 
de atividade física por 
semana. A percentagem 
dos que consomem as 

cinco porções diárias 
recomendadas de frutos 
e legumes também não 
ultrapassa os 26%. 

No mesmo período 
(2015/16), deram 
entrada nos hospitais 
do Serviço Nacional 
de Saúde britânico 525 
mil casos de alguma 
forma relacionados com 
problemas de obesidade. 
Mais de três quartos 
dos doentes submetidos 
à chamada cirurgia da 
obesidade tinham entre 35 
e 54 anos de idade e mais 
de 3/4 eram mulheres. 

Registam-se igualmente 
números elevados de 
crianças e jovens com 
excesso de peso: em 
2015/16, mais de uma em 
cada cinco crianças na 
pré-primária (4-5 anos 
de idade) e mais de uma 
em cada três no final do 
ensino primário foram 
classificadas como obesas 
ou como tendo excesso 
de peso.

EPIDEMIA DA OBESIDADE NÃO 
DÁ TRÉGUAS NUM DOS PAÍSES 
EUROPEUS MAIS AFETADOS

 
68% 

dos homens 
britânicos são 
obesos ou têm 
peso a mais.

Um grupo de 
investigadores sugere 
que as mudanças 
climáticas poderão 
estar relacionadas com 
a diabetes tipo 2, refere 
um estudo publicado 
na revista BMJ Open 
Diabetes Research 
& Care. A equipa de 
investigação holandesa 
acredita que o aumento 
das temperaturas 
globais pode contribuir 
para a atual epidemia 
da diabetes em todo 
o mundo, uma vez 
que a temperatura 
ambiente poderá 
afetar negativamente 
o metabolismo da 

glucose através de uma 
redução na atividade do 
tecido adiposo. Foi esta 
a conclusão a que os 
investigadores chegaram 
para afirmar que existe 
uma associação entre a 
temperatura externa e a 
incidência da diabetes 
nos Estados Unidos da 
América (EUA), bem 
como a prevalência de 
intolerância à glucose em 
todo o mundo. 
O estudo determinou 
a associação entre a 
temperatura média anual 
e a incidência da diabetes 
durante 1996-2009 para 
cada estado dos EUA 
separadamente.

ESTUDO RELACIONA MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS COM A 
DIABETES TIPO 2

Atualidade BEM-ESTAR
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O sono insuficiente, problema que tem sido associado 
às doenças crónicas, pode também ser um fator de 
risco para a perda óssea, sobretudo nos homens. É a 
conclusão de um estudo apresentado pela Sociedade 
de Endocrinologia, nos Estados Unidos. 

Ter excesso de peso ou ser obeso 
enquanto jovem e continuar a 
aumentar o peso corporal na idade 
adulta poderá contribuir para a 
perda futura de capacidades físicas 
como agarrar, apanhar ou segurar 
(força de preensão) ou prejudicar 
a velocidade de caminhada, por 
exemplo, em comparação com a 
manutenção de um peso normal, 
alerta uma equipa de investigação 
numa conferência da Associação 
Americana do Coração.

Dados demostram que as 
pessoas nascidas nas gerações 
após a Segunda Guerra Mundial 
relataram ter artrite em idades 
mais jovens, o que pode estar 
associado ao contínuo aumento da 
obesidade. O estudo publicado na 
revista Arthritis Care & Research 
demonstrou que as pessoas com 
obesidade elevada revelaram ter 
2,5 vezes mais probabilidades de 
ter artrite, em comparação com 
pessoas com peso normal.

SONO INFLUENCIA PERDA ÓSSEA

AUMENTO DE PESO 
TEM IMPACTO FÍSICO 
A LONGO PRAZO

ARTRITE APARECE 
CADA VEZ MAIS CEDO

Distúrbios 
alimentares em 

estudo
Apenas 20% dos 

adolescentes 
com distúrbios 

alimentares 
procuram 

tratamento 
especializado. É 
o que refere um 

estudo americano, 
publicado 
na revista 

International 
Journal of Eating 

Disorders. As 
conclusões são 
baseadas em 

dados de jovens 
com idades entre 

os 13 e os 18 anos. 
O estudo indica a 
existência de uma 

maior procura 
de tratamento 
por parte do 

sexo feminino, 
sobretudo nos 

casos de anorexia 
nervosa ou 

bulimia nervosa. 
Os autores 

alertam para 
a importância 
do aumento da 

consciencialização 
entre o público e 
os profissionais 
de saúde de que 

os distúrbios 
alimentares 

afetam um grupo 
heterogéneo de 

pessoas.

É O NÚMERO DE HORAS DE 
SONO RECOMENDADO PARA 

OS ADULTOS COM IDADES 
ENTRE OS 24 E OS 64 ANOS.
FONTE: NATIONAL SLEEP FOUNDATION

7-9

O mesmo estudo 
apurou que um 
grupo de homens 
saudáveis apre-
sentaram níveis 
reduzidos de 
um marcador de 
formação óssea 
no sangue após 
três semanas de 
restrição do sono 
e interrupção cir-
cadiana, idêntica 
à observada no jet 
lag ou trabalho 
por turnos.

Excesso 
de peso 

continuado 
pode afetar 
capacidades 

físicas. 

Atualidade BEM-ESTAR
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Ajudar os bebés 
a regular o 

sono reduz para 
metade o risco 
de obesidade  

Os bebés 
cujas famílias 
participaram 

num programa de 
sono foram 50% 

menos propensos 
a desenvolver 
obesidade até 
aos dois anos 
de idade, em 
comparação 
com aqueles 

cujas famílias 
não receberam 

a mesma 
intervenção, 

relatam 
investigadores da 
Nova Zelândia na 
revista Pediatrics. 

Os resultados 
também 

mostraram taxas 
de obesidade 
semelhantes 
entre aqueles 
cujas famílias 

receberam 
apoio adicional 
em alimentos, 

atividade e 
amamentação 

e aqueles cujas 
famílias não.

Está a decorrer um projeto de investigação 
focado no estudo do envelhecimento 
cardiovascular e no desenvolvimento de 
terapias. Segundo um comunicado da 
Universidade de Coimbra, o projeto pretende 
estudar o fenómeno, utilizando tecidos 
derivados de células estaminais e um 
conjunto diverso de técnicas e metodologias. 

O projeto conta com diversos parceiros 

internacionais e tem um financiamento 
de 2,5 milhões de euros, atribuído pelo 
programa European Research Area (ERA 
Chair) a investigadores de todo o mundo.

A sua apresentação pública decorreu 
em março no Auditório da Subunidade 
3 (Polo III) da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra (FMUC).

REDUZIR O ENVELHECIMENTO CARDIOVASCULAR
INVESTIGADORES ESTUDAM FENÓMENO

Projeto 
reúne 

investigadores 
de todo o 
mundo.

O projeto 
pretende estudar 
o envelhecimento 

cardiovascular, 
utilizando 

tecidos derivados 
de células 

estaminais.

Milhões de euros
É o financiamento 

atribuído aos 
investigadores do projeto.

Outro objetivo do projeto é identificar 
potenciais fármacos que reduzam o 

envelhecimento cardiovascular.

2,5

BEM-ESTAR Atualidade
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As alegações nutricionais presentes nos 
rótulos são uma estratégia de marketing 
frequentemente usada, mas a associação 
entre as alegações e a qualidade nutricional 
dos produtos é desconhecida. Para apurar 
a correlação destes dois fatores, uma 
equipa de investigação examinou os rótulos 
de mais de 80 milhões de produtos. Os 
investigadores verificaram a existência de 
alegação de baixo teor de calorias, açúcar, 
gordura ou sal em 13% dos alimentos e 

35% das bebidas. Segundo os resultados 
do estudo, as alegações de baixo teor eram 
verdadeiras, mas os alimentos não eram 
necessariamente nutritivos. Em suma, 
alerta o estudo, as alegações podem ter 
utilidade diferencial para certos alimentos 
ou nutrientes, mas em alguns casos 
podem induzir em erro sobre a densidade 
nutricional do alimento. O estudo 
encontra-se publicado na revista Journal of 
Academy of Nutrition and Dietetics.

ESTUDO AMERICANO ANALISA RÓTULOS DOS ALIMENTOS
ALEGAÇÕES E QUALIDADE NUTRICIONAL

EFEITOS DA 
GLOBALIZAÇÃO 
NA OBESIDADE 
E NA INGESTÃO 

CALÓRICA 
A obesidade 

continua a ser 
um problema 
mundial. Uma 

equipa de 
investigadores 

estudou a 
correlação entre 

a globalização 
e a obesidade 
na atualidade. 

Segundo o estudo, 
a obesidade é 
um fenómeno 

complexo 
que implica 

tanto aspetos 
económicos 

como sociais. 
As evidências 
indicam, por 

exemplo, que o 
grupo de pessoas 

com quem 
comemos ou 

com quem nos 
relacionamos 

tem um impacto 
sobre como e 

quanto ingerimos. 
O estudo pode 
ser consultado 

online na editora 
Elsevier.

Baixo 
teor de 

calorias, açúcar, 
gordura ou sal 
são alegações 

comuns.

Atualidade NUTRIÇÃO
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O consumo de 12 g de manteiga 
por dia, o equivalente à quantidade 
barrada nas torradas do pequeno-
almoço ou lanche, pode duplicar 
o risco de ter diabetes tipo 2 em 
indivíduos com elevado risco 
cardiovascular. É a conclusão de 
um estudo divulgado na revista 
The American Journal of Clinical 
Nutrition. Durante a investigação, 
foram acompanhados, ao longo 
de quatro anos e meio, mais 
de três mil indivíduos, com 
idades entre os 50 e os 80 anos, 
inicialmente sem diabetes. No final 
do estudo, 266 indivíduos foram 
diagnosticados com diabetes tipo 
2. Os autores referem ainda que 
o consumo da manteiga é mais 
prejudicial quando combinado com 
pão branco ou outros cereais  
e hidratos de carbono refinados.

O Ministério da Saúde português 
determinou condições para a 
limitação de produtos prejudiciais 
à saúde nas máquinas de venda 
automática, disponíveis nas 
instituições do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), com vista a 
implementar um conjunto de 
medidas para a promoção da saúde 
em geral, e em particular para a 
adoção de hábitos saudáveis.

ESTUDO ALERTA 
PARA USO EXCESSIVO 
DE MANTEIGA

NOVAS REGRAS PARA 
MÁQUINAS DE VENDA 
AUTOMÁTICA NO SNS

Segundo o mesmo 
estudo americano:

1
A ingestão de 

sal aumentou de 
2900 para 3350 

miligramas (mg) 
por dia.

2
Mais de 75% 
do sal que as 

pessoas comem 
têm origem 

em alimentos 
embalados e 
preparados.

14%
É o aumento 
do consumo 

de sal entre as 
pessoas com 

hipertensão nos 
Estados Unidos 

da América, 
segundo um 

estudo divulgado 
pelo Colégio 

Americano de 
Cardiologia. O 

estudo decorreu 
de 1999 a 2012, 

com uma amostra 
de 13 mil adultos 

com pressão 
arterial elevada.

CURIOSIDADE
Uma tribo da 
América do 

Sul tem baixos 
níveis de 

envelhecimento 
vascular, 

juntamente com 
baixo colesterol, 

glicemia e pressão 
sanguínea 

graças a uma 
dieta baseada 
em plantas, 

combinado com 
um elevado nível 
de exercício. Os 
nutricionistas 
notaram que a 
dieta tribal era 

rica em hidratos 
de carbono 

baseados em 
plantas e que a 

mensagem para 
levar às pessoas 

no Ocidente é 
comer menos 

alimentos 
processados   e 

ser mais ativo. O 
estudo encontra-

se publicado 
na revista The 

Lancet.

NO SNS 
HÁ NOVAS 

CONDIÇÕES PARA 
A LIMITAÇÃO 
DE PRODUTOS 
PREJUDICIAIS  

À SAÚDE. 

Atualidade NUTRIÇÃO
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A ATIVIDADE FÍSICA DEVE 
SER UMA COMPONENTE 

FUNDAMENTAL NOS 
CUIDADOS PARA OS 

IDOSOS COM DOENÇAS 
CARDÍACAS.

Praticar dez 
minutos por dia 

de atividade física 
intensa pode 

ajudar as crianças 
a reduzir o risco 
de desenvolver 

doenças 
cardiovasculares 

e metabólicas, 
como é o caso 
da diabetes. 

É a conclusão 
de um estudo 
publicado na 

revista  Medicine 
& Science in 

Sports & Exercise. 
Investigadores 

analisaram dados 
de 11 588 jovens, 

com idades 
entre quatro a 

18 anos. Foram 
considerados 

parâmetros como 
a idade da criança, 

sexo, nível de 
atividade física e 
indicadores tais 
como pressão 

arterial sistólica 
e diastólica, 

níveis sanguíneos 
de colesterol 
HDL ("bom"), 

colesterol 
LDL ("mau"), 
triglicéridos, 

glicose e insulina.

10

As pessoas com diabetes tipo 2 
com excesso de peso ou obesidade 
que caminham ou realizam 
exercício leve apresentam uma 
capacidade superior de eliminar 
gorduras e de melhorar o perfil 
lipídico no sangue, em comparação 
com aquelas que têm um estilo de 
vida sedentário, de acordo com 
um estudo de pequena escala, 
publicado no Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism. 
Para apurar os resultados,  
investigadores australianos 
avaliaram os perfis lipídicos de 
21 indivíduos. A recomendação 
é a interrupção da atividade 
sedentária a cada 30 minutos, 
com alguns minutos de atividade 
física, além da participação regular 
num programa de exercícios 
estruturado.

BENEFÍCIOS DO 
EXERCÍCIO NO  
PERFIL LIPÍDICO

A prática de exercício regular desempenha um papel 
chave na saúde dos idosos com doença cardíaca, 
refere uma declaração da Associação Americana do 
Coração, publicada na revista científica Circulation. 
Segundo o documento, a atividade física deve ser 
uma componente fundamental nos cuidados para os 
idosos com doenças cardíacas que querem reduzir 
os seus sintomas e aumentar a sua resistência e a 
sua capacidade de realizar atividades da vida diária. 
Caminhar diariamente e enfrentar mais tarefas 
domésticas também pode ser útil, refere o documento. 
Outra mais-valia referida é que o treino de resistência 
e de equilíbrio podem ajudar a prevenir quedas, 
enquanto o tai chi e ioga promovem força, equilíbrio e 
recursos aeróbicos. A reabilitação cardíaca é também 
referida na declaração enquanto uma ferramenta 
essencial para os idosos, fornecendo aconselhamento 
de exercício e formação para promover a saúde do 
coração, gerir o stress e a depressão.

EXERCÍCIO É A MELHOR 
PRESCRIÇÃO PARA O CORAÇÃO

EXERCÍCIO Atualidade
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Aprenda a comer bem

Ao contrário das “dietas da 
moda”que surgem todos os 
dias, muitas sem qualquer 

fundamento científico, a forma como os 
povos mediterrânicos se alimentam há 
séculos continua a ser considerada pela 
comunidade científica como das mais 
saudáveis. Este tipo de alimentação, 
denominada alimentação mediterrânica, 
está associado a um padrão alimentar ou 
mesmo a um estilo de vida, e não a uma 
mudança da alimentação a curto prazo a 
qual habitualmente chamamos “dieta”.

Atualmente existe evidência suficiente 
de que a alimentação mediterrânica é um 
padrão alimentar com vários benefícios 
para a saúde, daí a importância de 
o promover à população em geral e 
particularmente às pessoas com diabetes.

O QUE É A ALIMENTAÇÃO 
MEDITERRÂNICA
A alimentação mediterrânica é descrita 
pela UNESCO como um «conjunto de 
saberes-fazer, conhecimentos, rituais, 
símbolos e tradições sobre cultura, ceifa, 
pesca, criação de animais domésticos, 
processamento, culinária e em particular 
a partilha e o consumo de comida». Ou 
seja, o padrão alimentar mediterrânico 
não assenta apenas em 
alimentos específicos, mas sim em como 
esses alimentos foram produzidos, 
cozinhados e ingeridos de forma 
integrada em refeições.
A alimentação mediterrânica é 
caracterizada pelo predomínio dos 
produtos vegetais, em detrimento dos 

 Saiba em que consiste o padrão alimentar mediterrânico  
e conheça os seus benefícios para a saúde.

Alimentação 

mediterrânica  

e diabetes

A alimentação mediterrânica é um padrão 

alimentar com vários benefícios para a saúde.

ANA LOPES 
PEREIRA

NUTRICIONISTA 
DA APDP
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Nutrição

  A alimentação 
mediterrânica 
está associada 
a um padrão 
alimentar ou 
mesmo a um 
estilo de vida.

  O padrão 
alimentar 
mediterrânico não 
assenta apenas 
em alimentos 
específicos, mas 
sim em como 
esses alimentos 
foram produzidos, 
cozinhados e 
ingeridos de 
forma integrada 
em refeições.

 A alimentação 
mediterrânica traz 
benefícios para a 
saúde.

 É adequada 
para a população 
em geral e em 
particular para 
as pessoas com 
diabetes.

ALIMENTAÇÃO
MEDITERRÂNICA



produtos animais, e pelo 
consumo de azeite como 
principal fonte de gordura. 
Além dos reconhecidos 
efeitos favoráveis no estado 
de saúde, é económica 
e ambientalmente 
sustentável. Apesar de 
não ser banhado pelo mar 
Mediterrâneo, pela sua 
geografia, clima, economia 
e cultura, produzem-se 
em Portugal alimentos 
característicos da 
alimentação mediterrânica, 
possibilitando a 
preservação dos princípios 
da sazonalidade e 

tradicionalidade que 
constituem este tipo de 
alimentação. 

RODA DA 
ALIMENTAÇÃO 
MEDITERRÂNICA
A roda dos alimentos 
portuguesa, guia alimentar 
português, reflete os 
princípios alimentares 
associados ao padrão 
alimentar mediterrânico, 
no entanto, não ilustra 
os aspetos ambientais e 
socioculturais. Desta forma, 
a roda da alimentação 
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Aprenda a comer bem

10 PRINCÍPIOS DA ALIMENTAÇÃO 
MEDITERRÂNICA EM PORTUGAL

1. Frugalidade e cozinha simples, tendo 
como base as preparações que protegem 
os nutrientes, como as sopas, os cozidos, os 
ensopados e as caldeiradas.

2. Elevado consumo de alimentos de origem 
vegetal, nomeadamente de produtos 
hortícolas, fruta, pão de qualidade e cereais 
pouco refinados, leguminosas secas e frescas 
(exemplos: ervilhas, grão, feijão) e frutos gordos 
(exemplo: nozes, amêndoas, avelãs).  

3. Consumo de alimentos de origem vegetal, 
produzidos localmente, frescos e da época.

4. Consumo de azeite como principal fonte de 
gordura.

5. Consumo moderado de laticínios, de 
preferência magros.

6. Utilização de ervas aromáticas para temperar 
em substituição do sal.

7. Consumo frequente de peixe e consumo baixo 
de carnes vermelhas.

8. Água como principal bebida ao longo do dia.

9. Consumo baixo a moderado de vinho e apenas 
nas refeições principais.
Atenção: O consumo de bebidas alcoólicas é 
totalmente desaconselhado a crianças, jovens, 
grávidas e lactantes. 

10. Convívio à volta da mesa. 

Fonte: “Padrão Alimentar Mediterrânico: Promotor de Saúde“, 2016 - 
Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, DGS



PEQUENO-ALMOÇO
Leite magro com flocos de 
aveia integrais

MEIO DA MANHÃ
Pera
Nozes

ALMOÇO
Sopa de abóbora e beldroegas
Ervilhas com ovo escalfado
Salada
Tangerina

LANCHE
Pêssego
Pão de centeio com tomate e 
azeite

JANTAR 
Sopa de agrião
Massada de peixe

DEITAR
Iogurte magro 
Amêndoas

As quantidades dos alimentos 
apresentados variam de 
acordo com as necessidades 
nutricionais, situação clínica, 
terapêutica farmacológica, 
entre outros fatores. Desta 
forma, todas as pessoas com 
diabetes devem ter um plano 
alimentar individualizado, 
elaborado por um nutricionista 
com experiência em diabetes.

BEBER ÁGUA
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Nutrição

mediterrânica vem reforçar estes 
aspetos mais abrangentes e 
promotores de um estilo de vida 
saudável.

BENEFÍCIOS PARA  
A SAÚDE
Os benefícios para a saúde 
associados ao padrão alimentar 
mediterrânico são vários, 
nomeadamente a diminuição do 
risco para o desenvolvimento de 
doenças crónicas, como a diabetes 
tipo 2, vários tipos de cancro, 
síndrome metabólica, obesidade, 
doenças neurodegenerativas (por 
exemplo: alzheimer, parkinson) e 
doenças cardiovasculares. 

As atuais recomendações de 
estilo de vida para as pessoas com 
diabetes apoiam uma variedade de 
padrões alimentares, incluindo o 
padrão alimentar mediterrânico, 
uma vez que está associado a uma 
melhor controlo metabólico e do 
peso corporal.

A riqueza em fibra, 
micronutrientes e substâncias 
protetoras (fruta, hortícolas) 
e uma maior proporção de 
gordura insaturada (azeite, peixe) 

característicos desta alimentação, 
estão possivelmente relacionados 
com melhorias verificadas ao nível 
da pressão arterial, perfil lipídico 
e resistência à insulina. Além 
disso, a consistência nos horários 
e nas quantidades regradas às 
refeições, assim como outros 
comportamentos característicos 
deste estilo de vida, como a 
atividade física, mais tempo para 
preparar as refeições e o apoio e 
partilha familiar/comunidade, são 
fatores que contribuem para um 
bom controlo das glicemias e para 
a perda de peso em caso de excesso 
de peso.

EXEMPLO DE UM DIA 
ALIMENTAR MEDITERRÂNICO

Além dos reconhecidos 

efeitos favoráveis 

no estado de saúde, 

a alimentação 

mediterrânica 

é económica e 

ambientalmente 

sustentável. 
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Aprenda a comer bem

IOGURTES
CONHEÇA E COMPARE CALORIAS E HIDRATOS DE CARBONO (HC)

Baseado na média de valores nutricionais de 2 ** ou 3 * embalagens 

AUTORA:
MARIA JOÃO 

AFONSO
NUTRICIONISTA   

DA APDP

 O valor 
energético dos 
iogurtes depende 
essencialmente 
da quantidade de 
gordura e da adição 
de ingredientes 
como o açúcar, 
fruta ou cereais. 

  Os iogurtes já 
contêm açúcares 
naturalmente 
presentes, que 
fazem parte da 
composição do 
leite (lactose), 
mas podem ser 
adicionados outros 
açúcares (sacarose, 
xarope de frutose 
e glicose, entre 
outros). Confirme 
na lista de 
ingredientes. 

  Na altura de 
escolher opte 
pelos que contêm 
menos gordura e 
não tenham adição 
de açúcares. Têm 
menos calorias e 
menor impacto na 
glicemia. Veja a 
tabela nutricional.

Fotografia RICARDO POLÓNIO Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS  
LIVING ALLOWED®

Saiba como escolher os iogurtes mais saudáveis. Aprenda a selecionar 
as melhores opções em termos de valores nutricionais. 

 DOSE: 120/125 g * DOSE: 120/125 g *

IOGURTE MAGRO AROMA  IOGURTE AROMA

96 KCAL54  KCAL 7,2 g HC 15,4 g HC

 DOSE: 160 g *  DOSE: 160/180 g *

7,4  g HC56 KCAL 19,8 g HC121 KCAL

 DOSE: 120/125 g *  DOSE: 115/120 g **

5,6 g HC61 KCAL 13,7 g HC168 KCAL

IOGURTE LÍQUIDO MAGRO AROMA/FRUTA 

IOGURTE NATURAL  

IOGURTE LÍQUIDO AROMA 

IOGURTE GREGO NATURAL 

0% matéria gorda  
0% açúcares adicionados

0% matéria gorda  
0% açúcares adicionados
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INGREDIENTES 
 250 g de miolo de mexilhão
 150 g de tomate maduro
 50 ml de vinho branco
 1 cebola grande
 3 dentes de alho
 2 colheres de sopa de azeite
 coentros e louro, q.b.

PREPARAÇÃO
1  Depois de descascados, picar 
os dentes de alho e cortar a cebola 
às rodelas. Colocar numa panela 
juntamente com o azeite e levar ao 
lume até alourar.

2  Juntar o mexilhão, o tomate 
descascado e em pedaços, o vinho 
branco, o louro e os coentros e deixar 
cozinhar 10-15 minutos em lume 
brando.

3  Servir quente ou frio polvilhado com 
coentros.

(4 PESSOAS)

Fotografia RICARDO POLÓNIO - LIVING ALLOWED® 
Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS - LIVING ALLOWED®
Acessórios de produção: Loiças Maria Mesa e restantes acessórios Zara Home 

Aprenda a comer bem

COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

89 
kcal

 3 g 
hidratos de 

carbono

8 g 
proteínas

5 g 
gordura

MEXILHÃO  
DE CEBOLADA 



Culinária
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ARROZ DE BACALHAU  
COM ESPINAFRES E FEIJÃO 
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Aprenda a comer bem

RECEITA DE MARGARIDA BARRADAS DIETISTA APDP



COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

  254 
kcal

28 g 
hidratos de 

carbono

20
proteínas

8 g 
gordura

(4 PESSOAS)

 INGREDIENTES 
 2 postas de bacalhau demolhado (350 g) 
 100 g de miolo de camarão
 90 g de arroz
 2 cebolas 
 4 dentes de alho
 2 tomates
 1/2 pimento vermelho 
 400 g de espinafres frescos
 170 g de feijão encarnado cozido
 2 colheres de sopa de azeite
 Salsa
 Coentros
 Pimenta 
 Louro
 Noz moscada
 Louro
 Manjericão
 Oregãos 

PREPARAÇÃO  
1  Coza o bacalhau com um pouco de azeite na água, um pouco de 
salsa e coentros, uma cebola pequena e um dente de alho. Reserve 
dentro da água da cozedura.
2  À parte, coza os espinafres e escorra.
3  Noutro tacho, junte o azeite, a outra cebola em lascas, os 
restantes dentes de alho picados e a salsa picada.
4  Deixe alourar e acrescente os camarões e o pimento em tiras e 
deixe cozinhar um pouco. Retire os camarões e o pimento e reserve.
5  Junte o tomate cortado aos pedaços, e as restantes ervas 
aromáticas com exceção dos coentros.
6  Deixe cozinhar um pouco e acrescente 2,5 dl da água de cozer  
o bacalhau, deixe ferver e junte o arroz.
7  Desfie o bacalhau em lascas grossas.
8  Quando o arroz estiver quase cozido, envolva com o bacalhau, os 
espinafres, o feijão encarnado, os camarões, o pimento.
9  Verifique se é necessário pôr uma pitada de sal (não se esqueça 
que a água de cozedura do bacalhau já é salgada) e veja se o arroz 
está suficientemente "malandrinho". Verifique se precisa de 
adicionar mais água da cozedura do bacalhau.
10  Retifique os temperos e sirva com coentros picados a enfeitar.  

Culinária



COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

335 
kcal

27 g 
hidratos de 

carbono

25 g 
proteínas

14 g 
gordura

 INGREDIENTES 
 500 g de lombinhos de coelho
 250 g de massa chinesa
 1 cenoura 
 1/2 courgete
 1 cebola
 3 dentes de alho
 50 ml vinho tinto
 2 colheres de sopa de azeite
 20 g de amêndoa torrada picada
 Alecrim q.b.

PREPARAÇÃO
1  Coza os lombinhos de coelho em 
água.

2  Coza a massa chinesa de acordo 
com as indicações da embalagem 
(ou coloque numa taça e junte água 
a ferver, deixando repousar cerca 
de 5 minutos).

3  Depois de descascados, rale a 
cenoura, corte a cebola em meias 
luas e pique o alho. Sem descascar, 
corte a courgete em quartos.

4  Coloque os legumes com o azeite 
no wok e salteie, mexendo bem.

5  Acrescente a massa bem 
escorrida e misture bem.

6  Sirva os pratos polvilhados de 
amêndoa torrada picada.

(4 PESSOAS)

Aprenda a comer bem



 COELHO NO WOK

Diabetes  35   

RECEITA DE ANA RAIMUNDO COSTA NUTRICIONISTA DA APDP

Culinária



36  Diabetes

Aprenda a comer bem

TARTE DE GRÃO



RECEITA DE MARGARIDA BARRADAS DIETISTA APDP

Culinária

TARTE DE GRÃO

INGREDIENTES 
 200 g de grão cozido
  6 ovos
  20 g de manteiga 
 20 g de amido de milho
 165 g de açúcar light
 1 colher de sobremesa de 

canela
 Raspa de limão

PREPARAÇÃO
1  Misture o grão moído com 
o açúcar light, as gemas, a 
manteiga, o amido de milho, a 
canela e a raspa de limão.

2  Envolva esta mistura nas 
claras batidas em castelo.

3  Forre uma forma de tarte 
de silicone com papel vegetal 
e pincele com um pouco de 
margarina derretida.

4  Deite o conteúdo e leve ao 
forno a 180º, durante 40 a 45 
minutos.

5  Polvilhe com um pouco de 
canela.

(12  FATIAS)

COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

141  
kcal

18 g 
hidratos de 

carbono

6 g 
proteínas

5 g 
gordura
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Frutas da época

Amigas da saúde
As propriedades 
das cerejas 
fortalecem o 
sistema imunitário 
e têm uma ação 
anti-inflamatória. 
Beneficiam a 
memória.

Ricas em água
São frutos 
diuréticos devido 
ao seu teor elevado 
de água e potássio. 
A sua composição 
contém 82,6 g de 
água por cada 
100 g. 

Protegem coração
As cerejas 
pertencem ao 
grupo de alimentos 
vermelhos, como 
os morangos e a 
romã, melhorando 
o sistema 
cardiovascular.

Fruto energético
A cereja é ainda 
um fruto conhecido 
pelas suas 
propriedades 
protetoras da pele, 
combatendo os 
primeiros sinais de 
envelhecimento.

Quantidade q.b.
Coma com 
moderação. Uma 
taça de cerejas 
com 100 g (peso 
com caroços) 
contém 48 calorias 
e 12 g de hidratos 
de carbono (HC).

COMO 
CONSERVAR
À TEMPERATURA 
AMBIENTE:  
Consumir no 
imediato 
NO FRIO:  
Até 3-5 dias

DICAS

 Na hora da sua 
compra, escolha 
cerejas firmes, 
com cor e brilho.

 São muito 
apreciadas ao 
natural. Lave bem 
antes de comer. 
O caroço não é 
comestível.

 

Cerejas
Desfrute da cor, sabor e benefícios deste fruto tão apreciado 
durante o bom tempo. Mas atenção, não exagere na quantidade.

COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL 
POR 100 G 

Adaptado de Tabela da Composição 
dos Alimentos, Instituto Ricardo Jorge

CALORIAS 
67 Kcal
PROTEÍNAS  
0,8 g
HIDRATOS  
DE CARBONO 
13,3 g
GORDURA 
0,7 g

São 
frutos 

diuréticos devido 
ao seu teor 

elevado de água 
e potássio. 
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DIABETES
Viver bem a

  

FAMÍLIA E DIABETES 
 Conselhos e estratégias

ENTREVISTA 
 Brincar faz a alegria do viver

CUIDE DO SEU CORAÇÃO 
 Recomendações e cuidados

CONSULTÓRIO 
 Perguntas dos leitores

A DIABETES E O COLESTEROL  
 Recomendações

ALONGAMENTOS 
  Exercícios para fazer no trabalho

DICAS 
 Aprenda a controlar o peso 

3 QUESTÕES 
  Vanda Oliveira

EXERCÍCIO 
  10 Razões para fazer crossfit
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“A diabetes trata-se e controla-se 
com insulina mas também com 
muito amor.” Quem o diz é Helder 

Martins, 38 anos, pai de duas crianças com 
diabetes tipo 1, o Daniel, de 9 anos, e a 
Daniela, de seis. Helder faz suas as palavras 
da esposa, Sandra Martins, de 39 anos, para 
quem “o amor faz parte do tratamento”. É 
“mais uma vertente, para além dos testes 
de glicemia, da insulina, da contagem de 
hidratos de carbono, do exercício físico…”, 
defende Helder. 

Mas não foi só o amor que permitiu a esta 
família do Barreiro superar o choque inicial 
e as adversidades de se ver confrontada 
com um diagnóstico de diabetes tipo 1 
para ambos os filhos, o Daniel em 2013 e a 
Daniela em 2016. “Estamos mais unidos. 
Muito mais”, garante Sandra. Helder 
concorda que a união foi essencial: “Neste 
caso, a família é basilar – como em tudo; 
mas eu acho que, unidos, e seguindo o 
mesmo caminho, que é o autocontrolo, que 
é saber o que havemos de fazer, fez com que 
nos juntássemos mais enquanto família.”

“A família é fundamental” na gestão 
dos desafios da pessoa com diabetes, 
confirma Ana Lúcia Covinhas, psicóloga da 
Associação Protectora dos Diabéticos de 
Portugal (APDP). “A família é um sistema 
e, ao mudar o comportamento de um 

indivíduo que tem diabetes, estamos a pedir 
que se alterem os comportamentos de todo 
este sistema.” Da perceção sobre o que é a 
doença e o que implica, à cumplicidade ao 
nível da alimentação ou do exercício físico, 
passando pela compreensão das alterações 
do estado de humor e o apoio psicológico 
quando a pessoa com diabetes “se vai 
abaixo”, a família é fundamental.

ADAPTAÇÃO E APRENDIZAGEM
A adaptação de toda a família é crucial 
desde o surgimento da doença, que pode 
representar um forte abalo emocional, como 
no caso da família Martins. “A nossa reação 
foi um choque porque nós desconhecíamos 
o termo diabetes mellitus tipo 1, nem 
sabíamos que existia em crianças”, explica 
Helder. Além disso, o Daniel não comia 
doces, recorda Sandra, até tinha uma 
alimentação saudável e nem apreciava 
batatas fritas. 

Para José Macau, de 54 anos, foi diferente. 
Diagnosticado aos 47 anos de idade com 
diabetes tipo 2, até começou por ficar um 
pouco aliviado. “Com os sintomas que tinha, 
eu já estava a pensar noutras coisas mais 
graves”, explica este ex-árbitro de andebol. 
Depois, contudo, veio a apreensão. “Quando 
eu era miúdo, quem tinha diabetes ou era 
cego ou tinha sido amputado”, refere José.  

Diferentes famílias têm reações distintas a um diagnóstico de 
diabetes. Mas o apoio e a união familiares parecem essenciais  
para superar os desafios da gestão da doença. 

Gerir a diabetes

em família

TEXTO 
RITA HASSE  
FERREIRA

FOTOGRAFIA 
LUÍS RIBEIRO 

COM A 
COLABORAÇÃO DE

ANA LÚCIA  
COVINHAS

PSICÓLOGA DA APDP

Viver bem a diabetes
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Entrevista

Isto não é bem uma doença, 

é uma condição de vida que 

pensei que me ia limitar 

muito, mas não, não me 

limita nada.

Nome Ana Paula Macau

Idade 46 anos

Localidade Pinhal Novo

Atividade Operadora de caixa

Nome José Macau

Idade 54 anos

Localidade Pinhal Novo

Atividade Administrativo na  
Federação de Andebol de Portugal
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E logo surgiu a preocupação: “o 
que é que eu vou comer agora?”. 
O gosto do marido pela comida 
foi também o que inquietou Ana 
Paula Macau, de 46 anos – além 
do elevado valor da glicemia na 
primeira análise, superior a 480. 

Mas rapidamente perceberam 
que a alimentação não seria um 
problema. A dieta é agora mais 
variada e inclui mais vegetais, 
além de outras alterações 
vitais: “Eu saía de casa com um 
iogurte líquido no estômago, 
depois almoçava à 1h da tarde e 
jantava quando chegava às 7h30 
da tarde. Neste momento não. 
O pequeno-almoço é em casa, 
passadas 2h30 no serviço como, 
almoço, como duas vezes à tarde, 
chego a casa e janto, antes de 
me deitar como novamente. 
Fui reeducado, digamos assim”, 
explica José. 

Além disso, o casal passou 
a fazer caminhadas diárias de 
45 minutos no mínimo, após o 
jantar. José frequentou também 
uma pequena formação sobre o 
pé diabético e vai à podologista 
de dois em dois meses. “Tenho 
muito cuidado com os pés. É a 
parte com que eu tenho mais 
cuidado”, confessa.

TUDO SOB O MÁXIMO CONTROLO
Para ambas as famílias, a 
tranquilização do pessoal 
médico foi essencial. Depois 
do choque inicial, a prioridade 
de Helder e Sandra Martins foi 

acalmarem-se e minimizarem  
o internamento do Daniel,  
que durou sete dias. “Aliás,  
o internamento dele dependia  
da nossa aprendizagem”,  
precisa Helder. 

“A equipa do hospital foi 
espetacular – uma equipa 
multidisciplinar que nos fez 
descer um bocadinho à Terra, 
dizer o que era a diabetes 
mellitus tipo 1 e depois dar-nos 
o apoio suficiente para que nós 
conseguíssemos lidar com esta 
patologia” – e levar o Daniel, 
com a doença sob controlo, 
para casa. “Foram dias mesmo 
intensos de aprendizagem 
para nós”, recorda Sandra, mas 
“mesmo no poço, tivemos de 
nos erguer e estarmos como 
estamos hoje e encarar isto já  
de outra forma”.

No caso da Daniela, “foi 
complicado”, admite a Mãe, 
“estarmos outra vez com um 
segundo diagnóstico”, mas a 
experiência passada com o 
Daniel de alguma forma veio 
facilitar a gestão da situação. Já 
conheciam os sintomas, estavam 
preparados e prometeram a si 
próprios que não iam passar 
pelo mesmo outra vez. Houve 
alterações na rotina familiar, é 
certo, “porque houve toda uma 
aprendizagem à qual tivemos de 
nos adaptar”, admite Helder – 
desde o facto de comprarem uma 
balança para pesar os hidratos 
de carbono – mas nem tiveram 

Nós vivemos em sociedade e, sozinhos, 

não conseguimos fazer nada; juntos, sim, 

conseguimos fazer muitas coisas. 

Viver bem a diabetes
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Família e diabetes

a dificuldade de alterar o regime 
alimentar em casa: “Já tínhamos 
uma alimentação saudável”, garante 
Sandra. Até o pequeno Daniel sabe 
bem o que fazer: “Eu tenho de 
comer mas com moderação e tenho 
de saber o que como para dar a 
insulina.” Entretanto, o Daniel faz 
judo duas vezes por semana, o que 
ajuda a controlar o metabolismo e 
estabilizar os valores das glicemias, 
e a Daniela quer ir para o ballet. 
Hoje, o objetivo é um: manter um 
controlo eficaz, até para evitar as 
complicações tardias, que são a 
principal preocupação do casal. 

A apoiar toda esta gestão estão 
também os avós. “Eu acho que para 

eles foi muito mais complicado”, 
observa Helder. “Eu dou este 
exemplo: a minha Mãe não sabia 
trabalhar com uma máquina 
de calcular – nunca teve essa 
necessidade na vida. E, de um 
momento para o outro, teve de 
começar a aprender a fazer regras 
de três simples, multiplicações, 
administrar insulina…”. A força 
transmitida não só permite ao 
casal confiar a segurança dos 
filhos aos avós como os ampara: 
“Nós sozinhos não conseguíamos 
passar por isto”, assegura Helder, 
que ressalva também o papel 
dos amigos: “Nós vivemos em 
sociedade e, sozinhos, não 

conseguimos fazer nada; juntos, 
sim, conseguimos fazer muitas 
coisas”.

 
NÃO É UM MAR DE ROSAS 
“Isto não é um mar de rosas”, 
confessa Helder. “Uma das 
perguntas mais difíceis é ‘Porque  
é que eu tenho diabetes?’. O Daniel 
já me perguntou isso.” E o Pai 
respondeu-lhe: “Foi uma coisa que 
te apareceu mas tens cá o Pai para 
cuidar de ti”. E acrescentou: “Olha, 
Daniel, se o Pai pudesse escolher, o 
Pai é que devia ter diabetes e não tu.” 
A reação do filho desarmou Helder: 
“Ele virou-se para mim, meteu-me 
a mão no ombro e disse-me assim: 

Nome Helder Martins

Idade 38 anos

Localidade Barreiro

Atividade Chefe de secção

Nome Sandra Martins

Idade 39 anos

Localidade Barreiro

Atividade Administrativa
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‘Não, Pai, eu não queria que tu 
tivesses diabetes’. Ele tinha seis 
anos na altura.”

Quando lhe perguntámos se acha 
que a diabetes é só dele ou de toda 
a família, esta foi a resposta: “Eu 
acho que é de toda a família porque 
toda a família me está a ajudar 
sempre que eu tenho problemas 
e sabem cuidar de mim muito 
bem.” No seu caso, explicou-nos 
o próprio Daniel, os pais fazem as 
contas e ele gosta de dar a insulina.

Ana Lúcia Covinhas não tem 
dúvidas que “a criança deve estar 
o mais informada possível de 
acordo com as suas competências, 
desenvolvimentais, cognitivas 
e intelectuais para a idade.” “A 
diabetes implica vários desafios 
no dia a dia”, sublinha a psicóloga 
da APDP. “O desafio primeiro 
será integrar cognitivamente, 
psicologicamente, a ideia de que há 
uma doença crónica presente nesta 
pessoa e nesta dinâmica familiar, 
e integrá-la o mais possível no seu 
quotidiano, tentando minimizar 
o impacto que ela tem sem deixar 
de lhe dar toda a atenção – que é 
um equilíbrio complexo e bastante 
exigente.”

A DIABETES É DE TODOS
E para a exigente manutenção 
deste equilíbrio “há um fator 
importantíssimo: a comunicação”. 
“Sem sombra de dúvida. Falar 
sempre, desde o início. Qualquer 
assunto, qualquer coisa que haja. 
Temos de partilhar, temos de falar”, 

assevera Sandra. “Mesmo com 
os meninos, porque eles também 
têm momentos maus e nós temos 
de tentar dar a volta.” Igualmente 
fundamental é estarem bem 
informados – não em quantidade, 
mas em qualidade.

“Adquirimos muitos 
conhecimentos que não tínhamos 
nem dávamos importância, porque 
não tínhamos a necessidade. 
Tivemos de nos adaptar a essa 
necessidade e aprender com ela”, 
admite Helder. “Porque diabetes, 
hipoglicemias, hiperglicemias, 
insulinas, pesagens, porções 
de hidratos de carbono – era 
totalmente desconhecido para 
nós. E de há quatro anos para cá 
tivemos mesmo de aprender o 
máximo, para que eles andem aqui 
a correr e vão para todo o sítio.” 

Quando a Daniela e o Daniel 
saem, os pais explicam a quem 
os acompanha como é que eles 
são, quais são os sintomas, o que 
têm de fazer… Uma coisa é certa: 
Helder e Sandra nunca abandonam 
os seus telemóveis.

Além da ajuda preciosa da equipa 
de diabetes pediátrica que os 
acompanhou no Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo, o casal busca 
inspiração também junto de outros 
pais que têm filhos com diabetes 
tipo 1. Tanto assim é que Helder 
acabou por fundar a Associação 
Mellitus Criança (ver caixa), que 
visa apoiar famílias e desmistificar 
a diabetes no ambiente escolar 
– “porque ainda existem muitos 

Toda a família me está a ajudar sempre 

que eu tenho problemas e sabem cuidar 

de mim muito bem. 

Nome Daniel Martins

Idade 9 anos

Localidade Barreiro

Atividade Estudante
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ASSOCIAÇÃO 
MELLITUS 
CRIANÇA
Esta organização sem 
fins lucrativos fundada 
no Barreiro em 2015 visa 
sensibilizar professores, 
educadores e a sociedade 
em geral para a diabetes 
mellitus tipo1, que exige 
um acompanhamento 
constante para que o 
tratamento seja o mais 
eficaz – e a integração 
social seja plena. 

Prémio “Rosto do 
Ano 2016” na área da 
solidariedade social, a 
associação que Helder 
Martins fundou e a que 
preside veio criar grupos 
de entreajuda, incluindo 
um pioneiro encontro de 
avós, “que causou muito 
efeito”, garante Helder, 
colmatando o medo de 
errar e as necessidades 
de aprendizagem destes 
“segundos pais”. Com 
a missão “Viver para 
as nossas crianças, 
para que as nossas 
crianças possam Viver”, 
a associação tem hoje 
cerca de 70 associados, 
chegando a uma dúzia 
de famílias.

estigmas, muito medo de cuidar, existe 
também o medo de errar…”. 

Falar com pessoas é hoje terapêutico 
para Helder, que sente que, ao ajudar 
os outros, está a ajudar-se a si próprio, 
e que valoriza muito a partilha de 
experiências – ou, nas suas palavras, o 
facto de poder dizer “olha, eu também já 
passei por isso”. 

 
COMUNICAÇÃO E BOA INFORMAÇÃO
Para além da comunicação e da 
confiança que tem de existir com 
os profissionais de saúde, este lado 
da relação com os pares é muito 
importante, reconhece Ana Lúcia 
Covinhas. “Temos verificado que 
pessoas que conhecem outras pessoas 
com diabetes obtêm benefícios que, 
para muita gente, perduram uma vida 
inteira”, refere a psicóloga. 

José Macau contou com o apoio 
inestimável de uma amiga que também 
tem diabetes e das enfermeiras que o 

acompanharam: “Ensinaram-me tudo: a 
ler os rótulos dos iogurtes, dos pacotes 
de bolachas, a comer, a não juntar a 
batata com o arroz… Depois de lá estar, 
tive acesso a tudo. O problema é antes.” 
O administrativo de 54 anos acredita 
que “os serviços oficiais deviam ter 
mais informação sobre esta doença. 
Porque isto é silencioso. A informação 
que existe não chega a toda a gente e 
devia chegar a quem não tem a doença.”

Paula, a esposa, admite que não 
estava bem informada, mas tem toda 
a confiança no marido, que considera 
muito disciplinado. “Ele sabe aquilo 
que pode fazer e onde pode chegar. Não 
preciso de estar preocupada com isso.” 
“Eu tenho a minha diabetes controlada, 
sei o que posso comer, sei o que não 
posso, sei quando devo parar”, garante 
José, acrescentando: “Isto não é bem 
uma doença, é uma condição de vida 
que pensei que me ia limitar muito, mas 
não, não me limita nada.”

Nome Daniela Martins

Idade 6 anos

Localidade Barreiro

Atividade Estudante

Família e diabetes
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É sócio da Associação 
Protectora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP), tendo 
sido diagnosticado com 
diabetes tipo 2 há quase uma 
década. Aos 70 anos, Artur 
Vicente que, no passado, 
era empresário na área de 
construção civil, dedica-
se à organização de festas 
de aniversário e a encarnar 
personagens diversos. Gere 
uma empresa de eventos, no 
concelho de Cascais, com 
a sua esposa Iolanda, de 
64 anos, ex-hospedeira de 
bordo e há 38 anos ligada ao 
mundo do espetáculo. É pai 
de três filhos (do primeiro 
casamento). Tem seis netas e 
um neto. Artur recebeu-nos 
com um sorriso contagiante 
e uma boa dose de energia.

O que mais o inspira nesta 
ocupação? 
Em primeiro lugar, permite-
me poder trabalhar com a 
minha mulher (Iolanda). 
Depois eu sempre fui muito 

brincalhão. Brinco com tudo 
e, claro, adoro lidar com o 
público infantil. É muito 
gratificante trabalhar com 
crianças. Temos este espaço 
sempre animado aos fins de 
semana, sábados e domingos, 
de manhã e de tarde. É uma 
atividade intensa, com 
muitas festas de aniversário e 
uma grande interação social.   

Faz performances em 
espetáculos para crianças. O 
que o cativa mais? 
Sim, faço muitos espetáculos 
fora. Eu encarno diversos 
personagens, por exemplo, 
de pirata, de pai natal, de 
homem aranha… mesmo 
com esta barriga [risos]. Eu 
não estou muito inspirado 
para fazer de palhaço, 
mas a minha mulher faz 
um personagem que é o 
Palhaço Vassourinha. Ela 
teve a vantagem de, quando 
era hospedeira de bordo, 
conhecer muita gente 
diferente. E nós aqui é a 

mesma coisa. Ao longo do 
ano, temos 115 pessoas a 
trabalhar connosco: mágicos, 
DJ, bailarinas, quer dizer, 
todas as disciplinas na 
animação são gente apta. 
Estou sempre em contacto 
com pessoas diferentes.

Quer falar-nos da sua 
história de amor com a 
Iolanda?
Há 24 anos, ia daqui para 
Caracas e ela estava a 
trabalhar no avião. Metemos 
conversa e eu disse-lhe 
assim: «Daqui a um ano 
vamo-nos casar!» Um ano 
depois, lá estávamos nós no 
notário, com os amigos e a 
família... A minha vida tem 
sido pautada por episódios 
inesperados.  

Quer falar-nos sobre a sua 
faceta de pai natal? 
Corro o país de norte a sul 
para fazer o personagem. 
É uma atividade muito 
gratificante. Acontecem-

BRINCAR FAZ A 
ALEGRIA DO VIVER
Leia a história de um empresário de sucesso ao serviço do humor. 
A diabetes não o impede de animar crianças e adultos.

ARTUR VICENTE  ASSOCIADO DA APDP

TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES
FOTOGRAFIA LUIS RIBEIRO

Nome
Artur Vicente

Idade
70 anos

Ocupação
Empresário

Ramo
Eventos e espetáculos 

Como gere a diabetes
Seguindo os conselhos 
da APDP e com uma 
boa dose de otimismo

Perfil
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me coisas fantásticas. 
Eu também proporciono 
e provoco situações 
consideradas anormais. 

Por exemplo?  
Uma vez veio ter comigo um 
pai com uma criança ao colo. 
E o pai vinha com o beicinho 
a tremer, a chorar, a dizer-
me que o filho queria dar 
um beijinho ao pai natal. 
E eu perguntei-lhe: «E 
você também quer dar um 
beijinho ao pai natal?» E 
o senhor respondeu: «Eu 
quero!». Um pai dar um 
beijinho ao pai natal? Um 
homem dar um beijinho ao 
pai natal? [risos]

Não mora longe da praia. O 
pai natal vai à praia?
Não. Mas o Artur vai à praia 
para apanhar um solinho.

Quais os cuidados que tem 
com a diabetes?
Andar a pé, tomar sempre a 
medicação, a tempo e horas, 



«É muito 
importante pensar 
positivo.»

«Procuro 
encontrar sempre 
o lado bom das 
coisas.»

«Procurem 
lembranças 
felizes.»

«Não se 
proponham  
a ser solitários.»

«É muito 
gratificante 
trabalhar com 
crianças.»
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ter atenção à alimentação 
(não exagerar nos doces). 
Enfim, ter os cuidados 
que são recomendados na 
Associação. Há dias tive 
um AVC, que não atingiu 
o cérebro, mas afetou a 
verbalização e portanto eu 
tenho de fazer um esforço 
para falar. Exceto esse 
problema, tem corrido tudo 
bem.

Acha que o facto de ser 
muito brincalhão o ajuda 
a lidar melhor com a sua 
diabetes? 
Claro que sim. Acho que 
em todas as doenças 
há um aspeto muito 
importante que é a nossa 
mentalidade positiva. 
Quando antigamente ia ao 
centro médico do Estoril 
havia pessoas que eram 
crónicas a ir ao médico. 
Adoram ir ao médico 
para se queixarem e para 
falarem uns com os outros, 
com aquele pessimismo. 
Quando o que devemos ter 
é um pensamento positivo, 
ajudado pelos cuidados com 
a medicação, o desporto 
e a alimentação. O meu 
médico Dr. Gardete sempre 
me transmitiu muita 
calma e incentiva a ter um 
pensamento positivo em 
relação a tudo. 

Já teve oportunidade de 
conhecer crianças com 
diabetes. Como foi ter essa 
experiência?
Os pais das crianças 
conversam muito comigo. 
Uma vez estava a falar 
com um pai e tive de 

interromper a conversa, 
dizendo que era hora 
de dar a insulina. E o 
senhor perguntou-me: «É 
diabético?». E eu respondi: 
«Sou infelizmente». 
Aquele pai explicou-me 
o quanto incentivavam o 
filho a fazer a atividade 
desportiva na escola, a 
tomar a medicação, ou 
seja, cuidavam do filho 
com uma postura positiva. 
Isso é muito importante. 
É a nossa postura perante 
a vida. Acho que um 
indivíduo que é positivo, 
que ri, que não leva tudo 
a sério, é mais feliz. Se a 
gente fosse a apoquentar-se 
com as amarguras da vida 
e com os problemas que 
nos surgem diariamente, 
andávamos sempre doentes 
mentalmente. 

Acha então que rir pode ser 
um bom medicamento?
Sem dúvida. Uma 
gargalhada vinda cá de 
dentro é terapêutica. Eu 
rio-me muito com as 
pessoas. Procuro encontrar 
sempre o lado bom das 
coisas. Tenho um amigo 
que é fantástico e que 
consegue, de todos os 
episódios diários da 
vida dele, construir uma 
história e, a um pequeno 
acontecimento, acrescenta 
uma certa dose de humor 
e rimo-nos todos. Isso é 
muito bom! 

Como é que consegue ser 
tão alegre no dia-a-dia?
Brinco muito com o pessoal 
em casa. Não veem o 

Acho que um 

indivíduo que é 

positivo, que ri, 

que não leva tudo 

a sério, é mais 

feliz.



Conselhos 
para uma 
vida saudável 
e alegre

 Siga a 
medicação.

 Pratique uma 
boa alimentação.

 Faça exercício.

 Assuma uma 
postura positiva.

 Conviva com 
outras pessoas.

 Cultive o bom 
humor e a boa 
disposição.
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Uma 

gargalhada 

vinda cá 

de dentro é 

terapêutica.

espírito da minha mulher? A 
nossa vida em casa parece um 
parque infantil. Passamos a 
vida na brincadeira, a brincar 
uns com os outros, a dizer 
larachas, e a espontaneidade 
dela (Iolanda) é contagiante. 
Está na cozinha e adora que 
lhe pregue sustos. Brincar faz a 
nossa alegria do dia-a-dia e do 
viver e para quem tem males 
como eu, que tenho diabetes, 
tive um AVC, enfim, tudo isto 
ajuda a melhorar a vivência das 
pessoas umas com as outras.

O que pode transmitir àquelas 
pessoas que se sentem tristes 
e sós?
Pensem nas coisas boas 
que lhes aconteceu quando 
eram mais novos. Procurem 
lembranças felizes. É 
como aqueles indivíduos 
que estavam presos e que 
contavam anedotas um ao 
outro. Estiveram tantos anos 

juntos na mesma cela que, às 
duas por três, diziam: «Esta 
anedota, já a contámos? Epá 
é verdade. Vamos numerar as 
anedotas.» E então quando se 
queriam rir, diziam: «Lembras-
te da 23?» E riam, riam... Já 
nem perdiam tempo a contar 
a anedota toda [risos]. O que 
eu quero dizer é que é bom 
recordar os momentos bons da 
vida, com outras pessoas, com 
família, com amigos. É muito 
importante pensar positivo. 
Aqueles que estão sozinhos eu 
acho que devem procurar apoio 
em instituições para receberem 
ajuda. Não se proponham a ser 
solitários.

Tem uma atividade intensa a 
nível familiar e profissional. 
Tem espaço para fazer outras 
coisas?
Gosto de conviver e marcar 
almoços com amigos do peito. 
Claro, que eu aviso-os que 

não posso exagerar na comida. 
Uma coisa que me motiva 
é criar, mas depois não dou 
continuidade, porque tenho 
a consciência de que tudo 
na vida é efémero. Não me 
entusiasmo com coisas que se 
pagam, porque há coisas que 
não se pagam com dinheiro 
nenhum e essas sim têm valor. 

Gostaria de deixar uma 
mensagem aos leitores da 
revista?
Eu considero a Associação e a 
Fundação Ernesto Roma algo 
de fantástico. A Associação 
está muito bem concebida e é 
funcional, isso é de louvar. E o 
mais importante ainda é que 
as pessoas podem desfrutar 
daquilo que a Associação 
oferece com pouco dinheiro, 
pagando a sua cota. Estou 
muito contente por ser 
sócio e por poder dar o meu 
contributo.
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coração

ISA MARIA  
DE ALMEIDA

CARDIOPNEUMOLOGISTA
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Maio é o mês do coração. Melhore a sua qualidade de vida, adotando
medidas de prevenção das doenças cardiovasculares.

No relatório do ano passado da 
Organização Mundial de Saúde, as 
doenças cardiovasculares, como é 

o exemplo do enfarte do miocárdio ou do 
acidente vascular cerebral, são a primeira 
causa de morte em todo o mundo.

Para além de serem a primeira causa 
de morte a nível mundial, as doenças 
cardiovasculares são também uma das causas 
de morte em pessoas com diabetes, sendo que 
o risco é ainda mais aumentado nesta situação.

As doenças cardiovasculares devem-se, 
essencialmente, à acumulação de gordura no 
sangue e os seus sintomas podem manifestar-
se por falta de ar, cansaço fácil, tonturas, 
desmaios, dor no peito, má circulação 
ou palpitações. Na diabetes, os sintomas 
podem ser diferentes e os habituais sinais de 
alarme nem sempre estão presentes, devido 
à presença de neuropatia autonómica, uma 
complicação da diabetes, que por vezes não é 
identificada.



Cuide do seu

Prepare 
a consulta

Antes de consultar 
o seu médico, 
prepare a consulta, 
para tirar o maior 
proveito da mesma:

 Faça-se 
acompanhar 
dos registos 
dos valores da 
tensão arterial. 
O ideal é medir 
a tensão a horas 
diferentes do dia e 
com a frequência 
indicada pelo seu 
médico;

 Seja portador 
do nome dos 
medicamentos e 
das dosagens dos 
mesmos;

 Leve exames 
médicos 
realizados 
recentemente;

 Elabore uma 
lista de dúvidas, 
para expor ao 
médico.  

coração
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As doenças 

cardiovasculares são  

a primeira causa de  

morte em todo o mundo.

Estima-se que 90% das doenças 
cardiovasculares podem ser evitadas se adotar 
medidas de prevenção. É fundamental ter um 
estilo de vida saudável, o que contribui para o 
aumento da qualidade de vida.

CONTROLE OS VALORES DA TENSÃO 
ARTERIAL 
O aumento da tensão arterial pode provocar 
o aumento de lesões e da espessura das 
artérias, levando ao aparecimento de doenças 
cardiovasculares.

CONTROLE O COLESTEROL E OS 
TRIGLICÉRIDOS
Controlar os valores de colesterol e triglicéridos 
contribui para que as artérias se mantenham 
limpas, evitando o aparecimento de doenças 
cardiovasculares.

CONTROLE A SUA DIABETES
Também a diabetes é um fator de risco 
cardiovascular. É fundamental controlar os 
valores de glicemia, aderir à terapêutica, ter uma 
alimentação mais saudável e praticar exercício 
físico. Informe-se com a sua equipa de saúde.

MANTENHA-SE ATIVO
Pratique exercício. Um bom exemplo é caminhar 
todos os dias, pelo menos 30 a 40 minutos. Caso 
pretenda aumentar a intensidade do exercício, 
consulte o seu médico para o ajudar a programar 
a atividade de forma ajustada. Deve consultar 
o seu médico se, durante o exercício, sentir 
palpitações ou cansaço, por exemplo. 

CONTROLE O PESO E O SEU  
PERÍMETRO ABDOMINAL 
O aumento de peso e o aumento de gordura 
abdominal são fatores de risco fortemente 
relacionados com o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares e da diabetes tipo 2.

EVITE FUMAR E/OU FREQUENTAR 
LOCAIS COM FUMO
As doenças cardiovasculares são duas a quatro 
vezes mais frequentes nos fumadores. Deixar de 
fumar é uma forma eficaz de diminuir o risco de 
doenças cardiovasculares. 

EVITE O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS
 O álcool enfraquece as artérias, danificando-as e 
aumentado o risco de doenças cardiovasculares.

OPTE POR UMA ALIMENTAÇÃO  
MAIS SAUDÁVEL 
Para prevenir as doenças cardiovasculares, é 
fundamental reduzir o sal, o açúcar, beber muita 
água, aumentar o consumo de fibras e peixe, 
evitar alimentos processados ou com muita 
gordura.

DURMA BEM, EVITE O STRESS E PROCURE 
AUMENTAR OS MOMENTOS DE LAZER
Dormir bem é essencial para que o corpo 
descanse e recupere energias. O stress e a 
ansiedade podem levar à adoção de hábitos 
pouco saudáveis, como ter uma alimentação 
incorreta, fumar ou ser sedentário, aumentando 
a probabilidade de aparecimento de arritmias 
(ritmo cardíaco irregular) ou de formação de 
coágulos. 

ESTRATÉGIAS E CONSELHOS

Das doenças 
cardiovasculares 

podem ser 
evitadas com  

medidas  
de prevenção. 

90%
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A stevia é uma planta de 
onde são extraídos os 
glucosídeos de steviol, 

que têm um poder adoçante 
entre 200 a 400 vezes superior 
ao do açúcar. Este produto tem 
um valor calórico quase nulo, 
não interferindo por si só nos 
valores de glicemia.

O Join Expert Committee 
on Food Nutrition estudou a 
segurança deste produto e a 
Food and Drug Administration 
(FDA) reconheceu este adoçante 
como sendo seguro, e foi 
também autorizado pela União 
Europeia. Hoje em dia é utilizado 
em vários produtos alimentares 
como gelados, doces, geleias e 
em alguns sumos e bebidas, ou 
ainda como adoçante de mesa.

Não esquecer que os produtos 
que contêm stevia (ou qualquer 
outro adoçante) não são livres 
de conter outros ingredientes 
que tenham hidratos de carbono, 
interferindo com a glicemia, e 
de conter gordura e por vezes 
valores calóricos bastante 
elevados. Produtos ricos em 
gorduras e que contribuam para 
aumentar o peso, vão promover 
a insulinoresistência, tendo um 
efeito negativo na diabetes.

Por ser de origem vegetal, este 
adoçante parece inspirar mais 

confiança do que os adoçantes 
sintéticos, no entanto deve ser 
utilizado com moderação, já que 
a Dose Diária Admissível (DDA) 
fixada pela Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, 
é de apenas 4 mg/kg de peso 
corporal.

Esta dose é curiosamente 
mais baixa do que a de outros 
adoçantes, como por exemplo a 
do aspartame, que é de 40 mg/
Kg de peso corporal.

Não sabendo que quantidade 

de stevia é utilizada em cada 
produto, devemos ter em 
consideração que as pessoas 
com menor corpulência ou as 
crianças correm maior risco 
de exceder a DDA. Por isso 
convém tentar não ingerir vários 
produtos alimentares com stevia 
no mesmo dia, e a ser utilizado 
para adoçar bebidas, deverá 
sê-lo em quantidades reduzidas, 
para tentar não acumular no 
organismo uma quantidade 
superior à de segurança.  

ADOÇANTES E DIABETES

PERGUNTA ENVIADA POR MARIA FILOMENA

“QUAL O EFEITO DO USO  
DA STEVIA NA DIABETES?”

MARGARIDA 
BARRADAS

NUTRICIONISTA 
DA APDP

TODOS OS MESES OS NOSSOS ESPECIALISTAS RESPONDEM ÀS SUAS QUESTÕES.
Partilhe as suas dúvidas connosco através do email revista@apdp.pt

 Por ser de origem vegetal, a stevia 

parece inspirar mais confiança do que 

os adoçantes sintéticos, no entanto deve 

ser utilizado com moderação.

A stevia é uma 
planta de onde 
são extraídos os 
glucosídeos de 
steviol, que têm 
um poder adoçante 
entre 200 a 400 
vezes superior ao 
do açúcar. Este 
produto tem um 
valor calórico 
quase nulo, não 
interferindo por si 
só nos valores de 
glicemia.

O QUE É A STEVIA
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O exercício regular 
aumenta a massa 
muscular, provocando 

menos sobrecarga cardíaca 
para um determinado nível 
de esforço. Por seu turno, a 
prática continuada de exercício 
melhora os valores da pressão 
arterial, por dois mecanismos 
simples, ou seja, tendo mais 
massa muscular e melhor 
tolerância ao esforço, os 
batimentos do coração não irão 
aumentar bruscamente, e a 
pressão arterial vai ajustando-
se e adaptando-se ao nível de 
esforço. Portanto, através do 
treino continuado e repetido, 
promove-se uma melhor 
adaptação dos batimentos e da 
pressão arterial.

No período imediato ao 
treino, existe a libertação de 
endorfinas que promovem 
o bem-estar e provocam 
vasodilatação, baixando a 
pressão arterial. Esta condição 
de subida da pressão arterial 
no esforço e descida na 
recuperação de uma forma 
repetida e continuada, 

vai condicionar o nosso 
organismo a uma melhor 
adaptação às necessidades 
físicas diárias e uma melhor 
resposta ao stress físico 
quando necessário. 

Outros benefícios incluem, 
por exemplo, a melhoria 
da parte respiratória, da 
doença osteoarticular e da 
saúde mental. Na diabetes, 
o exercício permite um 
melhor controlo da glicemia e 
diminuição dos episódios de 
hipoglicemia.

Existem vários tipos de 
exercício, como o aeróbico, 
que envolve os grandes grupos 
musculares (jogging, bicicleta, 
natação) ou outros que 
aumentam a resistência como 
pesos, trabalho com elásticos 
ou em máquinas de ginásios. 
Neste aspeto, a utilização de 
pesos na posição de pé irá 
aumentar o esforço isométrico, 
podendo subir em demasia a 
pressão arterial. É recomenda-
do realizá-los sentados ou em 
máquinas adequadas.

Atividades como o tai-chi, 

ioga ou pilates combinam 
flexibilidade com melhoria 
da parte articular, vagal e 
respiratória, útil na diabetes.

Recomendações mais 
simples em pessoas 
com diabetes tipo 2 
incluem a diminuição dos 
comportamentos sedentários, 
como estar sentado por 
períodos prolongados ou 
permanecer sentado após 
as refeições. Aconselha-se o 
exercício diário, mesmo de 
baixa intensidade, por exemplo 
caminhar. Quando o exercício 
for mais intenso, por exemplo 
aeróbico com mais de 30 
minutos de duração, alguns 
cuidados serão necessários, 
como reforço da ingestão 
de hidratos de carbono ou 
redução das doses de insulina.

A atividade física deve ser 
aconselhada a todas as pessoas 
com diabetes. Recomendações 
específicas e precauções 
variam com a idade, duração 
da diabetes, presença de 
complicações e tipo de 
atividade física pretendida.

DIABETES E TREINO CARDIOVASCULAR

AMADEU PEREIRA
CARDIOLOGISTA

DA APDP

TOME NOTA
Antes de iniciarem 
qualquer 
programa de 
ginástica, as 
pessoas com 
diabetes devem 
consultar o médico 
assistente para 
uma definição 
apropriada, não 
do programa de 
exercício, mas do 
eventual risco de 
complicações 
cardiovasculares. 
Este aspeto pode 
ser dispensado 
no doente 
assintomático, 
sem doença 
cardíaca prévia e 
no qual a atividade 
física pretendida 
seja de baixa 
intensidade e 
que não exceda 
a marcha. 
Nas pessoas 
com diabetes 
e com outras 
condições clínicas 
associadas pode 
ser necessário 
realizar rastreio 
cardiovascular 
antes do início da 
atividade física 
desportiva que 
poderá incluir a 
prova de esforço.

PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

“QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS 
CARDIOVASCULARES DO 

EXERCÍCIO FÍSICO?”

 Na diabetes, o exercício permite um melhor controlo da 

glicemia e diminuição dos episódios de hipoglicemia.
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O Programa Nacional 
para a Diabetes 
iniciou em 2008 

um programa sistemático 
para a sua utilização 
no âmbito do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS).

Nesse ano foram 
definidos os Centros de 
Colocação de Bombas 
de Insulina em diversos 
serviços hospitalares 
e na APDP e todas as 
condições que deveriam 
reunir para que 
fossem otimizadas as 
situações para o sucesso 
terapêutico. Dado este 
enquadramento, têm 
indicação para colocação 
de bomba de insulina 
pessoas com diabetes tipo 
1 e que tenham:

• Controlo metabólico 
não aceitável apesar de 
fazer insulinoterapia 
intensiva com pelo menos 
três a quatro injeções de 
insulina por dia;

• Necessidade de 
flexibilidade no estilo de 
vida (por exemplo: turnos, 
viagens frequentes entre 
vários fusos horários).

Até 2016 o Programa 

Nacional para a Diabetes 
definia anualmente o 
número de bombas de 
insulina e os respetivos 
consumíveis que cada 
Centro de Colocação 
poderia utilizar. Estas 
bombas eram distribuídas 
por três grupos: crianças 
até aos quatro anos, 
mulheres que estivessem 
grávidas ou pretendessem 
engravidar e um grupo 
para as situações acima 
referidas.

Para este ano e na 
sequência de uma 
Recomendação ao 
Governo por parte da 
Assembleia da República, 
todas as crianças até aos 
dez anos de idade terão 
direito a utilizar bombas 
de insulina se assim 
o desejarem e tiverem 
reunido as condições para 
tal.

Se pensa que reúne as 
condições para utilizar 
uma bomba de insulina, 
discuta os passos a seguir 
com a sua equipa de 
saúde – pode ter se ser 
referenciado para Centro 
de Colocação.

Para todas as outras 
pessoas (que tendo 
diabetes tipo 1 ou tipo 2) 
não incluídas no programa 
de bombas de insulina do 
SNS só fica disponível 
a aquisição privada (não 
há comparticipação por 
subsistemas e seguros de 
saúde em Portugal). Neste 
caso faça bem as contas de 
quanto terá de gastar. Os 
custos são os da bomba (e 
são muito variáveis) e os 
do material consumível 
que se tem de gastar 
regularmente.

Se reúne as 

condições para 

utilizar uma 

bomba de 

insulina, discuta 

os passos a 

seguir com a 

sua equipa de 

saúde.

JOÃO FILIPE 
RAPODO

ENDOCRINOLOGISTA
E DIRETOR CLÍNICO 

DA APDP

SAIBA MAIS
As bombas de 
insulina, ou 
sistemas de 
perfusão contínua 
subcutânea de 
insulina, são 
dispositivos 
médicos que 
administram 
insulina ao longo 
das 24 horas. 
Estes sistemas são 
ainda hoje muito 
dependentes do 
utilizador: a equipa 
de saúde define 
um perfil basal 
de insulina (a 
quantidade que vai 
sendo distribuída 
pelas 24 horas) de 
acordo com o perfil 
de glicemias. 
Ao longo do dia 
a pessoa tem 
de introduzir 
os valores de 
glicemia e a 
quantidade de 
hidratos de 
carbono que 
ingere para que 
a bomba calcule 
a quantidade 
de insulina 
necessária (bólus) 
para compensar 
estes fatores.

ORIENTAÇÕES EM PORTUGAL

PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

“POSSO TER DIREITO  
À BOMBA DE INSULINA?”



JUNTE-SE HOJE À

 Contribuir na luta contra a diabetes e suas complicações

 Receber grátis as 4 edições anuais da revista Diabetes

 Apoiar a APDP na investigação na área da diabetes

 Apoiar a formação na área da diabetes para profissionais  
    e não profissionais de saúde

 Acesso a descontos na APDP: farmácia, ótica e serviços  
    de saúde

 Descontos em publicações editadas pela APDP

 Acesso e descontos nos cursos de formação em Lisboa  
    e Porto

 Orientações online na área da diabetes

 Acesso ao espaço de atividade física

 Participar ativamente na vida associativa da APDP

DAMOS-LHE 

       RAZÕES          PARA SER nOSSO SóCiO
rEcEba a rEviSTa diabETES Em SUa caSa

SEJa SóciO da apdp E bENEficiE dE TOdaS aS vaNTagENS
Preencha este cupão, recorte-o, coloque-o num envelope e envie para:
APDP - Rua do Salitre 118-120, 1250-203 Lisboa, Portugal

Se preferir, faça a sua adesão online em www.apdp.pt

Data de nascimento

idENTificaÇÃO dO SóciO
nome

E-mail

Localidade

Telefone Telémovel

Código postal -

Morada

(DD-MM-AA)-- Contribuinte

Assinatura Data

Autorização de débito direto

niB

Eu, 
declaro que autorizo que, por débito directo na conta abaixo indicada, procedam ao pagamento da minha quotização da seguinte forma:

A preencher pelos 
serviços da APDP
Autorização Débito Direto

Identificação do credor

1 9 80 1 4

10

Escolha o valor anual que quer pagar
Quota mínima

Quota mínima (24 €) + donativo (26 €)

Quota mínima (24 €) + donativo (      €)

4

0 €
€

€
5

2
Escolha como quer pagar

Em 2 vezes

1 só vez

1º débito efetuado no mês de adesão

SocioAPDP.indd   8 04/08/15   10:48Untitled-3   1 23/01/17   18:00



A diabetes

do colesterol

e o controlo
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Proteja a sua saúde, seguindo  
as recomendações.

Viver bem a diabetes

Todos nós, profissionais 
de saúde, pessoas com 
diabetes, familiares ou 

amigos destas, associamos 
a palavra diabetes aos níveis 
elevados do açúcar no sangue 
(hiperglicemia). O foco no 
controlo destes níveis baseia-
se nas escolhas alimentares 
adequadas e na prática da 
atividade física com vista à 
redução do peso corporal – no 
caso de existir excesso de peso 
ou obesidade (85% da população 
com diabetes nos cuidados de 

saúde primários estão nesta 
situação). Infelizmente todos 
sabemos a dificuldade de alterar 
os estilos de vida – vai muito 
para além da nossa vontade – e 
por isso associamos desde o 
início terapêutica farmacológica 
– medicamentos que ajudam a 
controlar a diabetes – que pode 
ser sob a forma de comprimidos, 
insulina ou outros tratamentos 
injetáveis que não a insulina 
– muitas vezes associando 
mais do que uma categoria de 
medicamento.

Para sabermos se a diabetes 
está bem controlada podemos 
verificar se temos alguns 
sintomas associados a esta, 
podemos verificar as glicemias 
(através da picada no dedo ou 
utilização de um sensor) ou 
através da análise da HbA1c 
(hemoglobina glicada ou A1c) 
que traduz o controlo médio 
das glicemias nos três meses 
anteriores ao da sua realização.

Saiba junto do seu médico qual 
o valor desejável atendendo à sua 
situação clínica – geralmente 

JOÃO FILIPE 
RAPOSO

ENDOCRINOLOGISTA 
E DIRETOR CLÍNICO 

DA APDP



EM RESUMO

 Controlar 
a diabetes é 
controlar a 
glicemia (açúcar 
no sangue), 
dislipidemia 
(alterações do 
colesterol) e a 
tensão arterial.

 Saiba quais 
são os seus 
valores de HbA1c, 
tensão arterial 
e colesterol 
(especialmente o 
LDL-colesterol) 
e saiba quais são 
os seus objetivos 
para estas 
medidas.

 Se não atingiu 
os seus objetivos, 
discuta com o seu 
médico qual a 
melhor maneira 
de os atingir.

 Não esqueça, 
seja exigente 
consigo. Estes 
objetivos são 
possíveis e 
desejáveis. 
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Controlo do colesterol

entre 6,5% e 8% (mas há 
exceções para estes limites). Em 
Portugal a média da HbA1c da 
população seguida nos cuidados 
primários de saúde é de 6, 8% 
(muito bom). Manter este valor 
controlado é muito importante 
para prevenir as complicações 
associadas aos pequenos vasos 
sanguíneos da retina, dos rins 
e dos nervos e que poderão 
originar a retinopatia diabética 
(ainda causa frequente de 
cegueira), nefropatia diabética 
(causa de insuficiência renal 
com necessidade de diálise ou 
transplante renal) ou neuropatia 
diabética (causa das alterações 
de sensibilidade, alterações 
musculares ou dos sistemas de 
controlo do corpo).

MAS HÁ MAIS COMPLICAÇÕES 
ASSOCIADAS À DIABETES?
A maior parte dos internamentos 
das pessoas com diabetes 
em Portugal em 2015 - 26% 
- foi devido a problemas 
circulatórios dos grandes vasos 
do corpo, nomeadamente AVC 
(tromboses), doença coronária 
(enfartes e outras situações) 
e doença vascular periférica 
(essencialmente problemas 
graves de circulação dos 
membros inferiores e que podem 
estar associados às amputações). 
Sabemos que estas também 
são a causa da maior parte da 
mortalidade associada à diabetes. 

ESTAREMOS A DEIXAR PASSAR 
AO LADO O CONTROLO DE 
OUTROS FATORES?
As pessoas com diabetes têm 
frequentemente também 
dislipidemia (alterações do 
colesterol ou outras gorduras 
– causa de aterosclerose) e 

hipertensão arterial e sabemos 
que o controlo destes dois 
elementos é provavelmente o 
mais importante para prevenir as 
doenças dos grandes vasos.
O controlo destes níveis está 
também associado às mudanças 
de estilo de vida e à perda de 
peso, mas, repetindo, todos nós 
sabemos como é difícil. 
Por esse motivo, o controlo 
da tensão arterial passa 
frequentemente pela utilização 
de mais do que um tipo de 
comprimidos e o controlo dos 
níveis de colesterol geralmente 
pela utilização de um tipo de 
medicamento – estatinas.

QUAIS OS NÍVEIS DE 
COLESTEROL NORMAIS?
O colesterol que está presente 
no organismo depende do 
que ingerimos – do que vem 
da alimentação, e do que o 
organismo é capaz de fabricar 
(depende de fatores genéticos 
- há grandes variações entre 
famílias).

Quando o médico nos pede 
análises do colesterol no sangue 
podemos ter medições do 
colesterol total ou de vários 
subtipos deste ou ainda dos 
triglicéridos (uma outra forma de 
gordura que circula no sangue).
Os subtipos de colesterol 
solicitados por rotina são o 
HDL-colesterol (colesterol 
ligado a lipoproteínas de alta 
densidade) e o LDL-colesterol 
(ligado a lipoproteínas de baixa 
densidade) – as lipoproteínas 
são proteínas que transportam as 
gorduras no sangue.  
O HDL-colesterol é a forma 
conhecida como “colesterol 
bom” porque corresponde ao 
transporte do colesterol dos 

tecidos do corpo para o fígado 
para ser eliminado. É anti-
aterogénico. Há valores de 
referência (“normais”) diferentes 
para homens e mulheres.
O LDL-colesterol é a forma 
conhecida como “colesterol mau” 
porque promove o transporte 
do colesterol para os tecidos e 
vasos e é por isso favorecedor da 
aterosclerose.

Para sabermos o risco de 
termos doenças associadas 
a aterosclerose temos de 
interpretar estes valores em 
conjunto. Idealmente devemos 
ter um colesterol total baixo 
(geralmente inferior a 200 mg/
dL) e de preferência devemos 
estar protegidos dos efeitos do 
LDL-colesterol com um HDL-
colesterol mais alto (idealmente 
acima de 60 mg/dL).
Um estudo efetuado na 
Dinamarca e já publicado em 
2003 (Estudo Steno-2) mostrou 
que para a redução de doenças 
ateroscleróticas o controlo do 
colesterol é mais importante que 
o controlo da glicemia avaliado 
pela HbA1c.
Muitas vezes tendemos 
a simplificar, e em vez de 
interpretarmos os valores em 
conjunto, consideramos que 
na diabetes um nível de LDL-
colesterol inferior a 100 mg/dL 
é considerado bom e suficiente 
para diminuir o risco de doença 
aterosclerótica.
Temos informação relativa aos 
níveis de colesterol de 68% da 
população com diabetes em 
Portugal – só 53% têm um 
nível de colesterol-LDL inferior 
a 100 mg/dL. A terapêutica 
farmacológica é muito eficaz na 
redução destes níveis. É pois 
possível estar bastante melhor.
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Viver bem a diabetes

EXERCÍCIOS PARA  
FAZER NO TRABALHO

Comece por relaxar a região dos antebraços:

 Coloque o braço esticado e palma da mão para cima; 

Diminua as tensões na zona da lombar (coluna):

 Mantenha as pernas dobradas e os pés assentes  
    no chão;

Alongue bem a parte posterior da coxa:

 Coloque uma perna esticada e a outra dobrada  
    com o pé assente no chão;

 O braço oposto dobra o punho do braço esticado pela  
   ponta dos dedos.  Agarre os calcanhares e puxe o tronco em direção  

   às pernas.

 Posicione as mãos na bacia;

 Mantenha a coluna alinhada e estabilizada;

 Aproxime o tronco das pernas e sinta os  
   músculos posteriores da coxa a alongar.

Siga as instruções para fazer alongamentos à secretária, evitando estar na 
posição sentada por longos períodos. Adote um estilo de vida ativo na sua rotina.

3

1 2

PARTE POSTERIOR
DA COXA

ANTEBRAÇO LOMBAR
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Alongamentos

DICAS:

 Realize a 
sequência 
diariamente.

 Permaneça 
30 segundos em 
cada posição da 
sequência.

 Faça uma pausa 
a cada duas horas 
de trabalho na 
posição sentada.

ANA RODRIGUES
 PROFESSORA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
AUTORA E IMAGEM 

 
ANA MARGARIDA 

MARQUES
EDIÇÃO

LUÍS RIBEIRO
FOTOGRAFIA

Relaxe a região peitoral:

 Entrelace os dedos atrás das costas  
    e mantendo os braços esticados, tente  
    afastá-los do tronco;

 Alongue bem a parte anterior da coxa:

 Puxe o calcanhar na direção da nádega;

Desbloqueie a tensão no pescoço e nos ombros:  

 Incline a cabeça, puxando-a suavemente  
    com a mão;

 Mantenha a coluna alinhada     
    e estabilizada.

 Mantenha os joelhos unidos.

 O braço oposto mantém-se esticado em  
    direção ao chão.

5

4

6

PEITO 

PESCOÇO E 
OMBROS

PARTE ANTERIOR 
DA COXA
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Dicas e estratégias

A TER EM 
CONTA

1
 Em 2014, 
Portugal 

apresentou uma 
taxa de 16,6% 

adultos obesos, 
segundo o 

relatório Eurostat. 
O  valor é superior 
à média da União 
Europeia (15,9%).

2
Em Portugal, a 

taxa de obesidade 
é mais elevada 

nas pessoas 
entre os 65 e os 
74 anos (22,1%), 

seguindo-se o 
grupo etário entre 
os 45 e os 64 anos 

(21,9%).

Pese-se uma vez por mês e registe o seu peso. Estabeleça 
objetivos quer seja manter ou perder peso.1

Mastigue pausadamente. Faça as refeições sentado, em boa 
companhia, de preferência sem ver televisão.3

Procure fazer refeições simples e caseiras. Aprenda e 
implemente métodos culinários saudáveis.7

Evite os excessos alimentares. Antes de uma festa, faça uma 
pequena merenda para moderar o apetite.5

Consulte os rótulos para evitar consumir demasiado açúcar ou 
sal em alimentos embalados.9

Praticar exercício físico ajuda a regular ou perder peso, além 
de representar muitos benefícios para a saúde.2

No seu prato, reserve metade do espaço para saladas ou 
legumes cozidos.4

Planeie as refeições para uma maior eficácia na compra, 
preparação e confeção dos alimentos.8

Quando realiza um excesso alimentar deve compensar na 
refeição seguinte.6

Peça a orientação de um profissional de saúde caso não 
consiga perder peso de forma autónoma e saudável.10

NÚMEROS

1 em 6 
ADULTOS 
OBESOS

Na União Europeia 
(UE) quase 1 

adulto em cada 6 
foi considerado 

obeso.

 46%
Da população na 

UE a partir dos 18 
anos registou um 
peso normal em 
2014, enquanto  
um pouco mais 
de metade dos 
adultos (51,6%) 

registaram 
excesso de 

peso (35,7%) 
e 15,9% foram 
considerados 

obesos.

Fonte: Relatório 
Eurostat

Informação recolhida por Ana Margarida Marques

DICAS  
DE

CONTROLO 
DE PESO

Vigie o seu peso 
regularmente.



PERFIL
Nome:  
Vanda Oliveira

Idade: 
44 anos
 
Profissão:
Socióloga

Localidade:
Lisboa

Tem:  
Diabetes tipo 1 
há oito anos

Saiba o que motiva a utente da APDP a treinar na sala 
de exercício da Escola da Diabetes em Lisboa.

3

QUESTÕES
 VANDA OLIVEIRA

1  COMO É QUE O EXERCÍCIO 
MELHORA A SUA DIABETES?
Após o treino e nos dias 
seguintes, os valores da glicemia 
mantêm-se mais estáveis e 
controlados. Enquanto treino, 
estou focada em fazer os 
exercícios - e quando se está a 
levantar pesos, não há grande 
espaço para pensar, o que permite 
limpar a mente, pelo menos 
naquela hora, da maior parte 
das rotinas e preocupações. O 
treino é um momento gratificante 
e de superação pessoal, que 
contribui para um sentimento 
de bem-estar. E quando estamos 
bem connosco, cuidamos mais 
da alimentação, temos mais 
atenção às horas de descanso, 
controlamos melhor os valores 
da glicemia. No fundo, cuidamos 
mais de nós próprios. Para mim, 
o exercício físico é um catalisador 
para o meu bem estar. 

2  QUE CONSELHOS PODEM 
SER DADOS ÀS PESSOAS 
MENOS ATIVAS? 
O exercício pode e deve ser 
integrado no dia-a-dia das 
pessoas, quer seja frequentando 
um ginásio, quer em outras 
atividades diárias. Caminhar, 
movimentar braços, pernas, 
correr, pular, dançar ao som de 
uma música que adoramos, sem 
ser necessariamente só “subir 
escadas”, porque na realidade 
ninguém gosta de o fazer, e 
torna-se penoso. Frequentar um 
ginásio, com acompanhamento 
de um técnico responsável, com 
sensibilidade e conhecimentos 
sobre a diabetes, como é o 
caso do Espaço de Atividade 
Física da APDP, é uma 
mais-valia, é motivador e 
sentimo-nos verdadeiramente 
“acompanhados” nos nossos 
objetivos.

3  PORQUE TREINA NA SALA 
DE EXERCÍCIO DA APDP?
Porque sei que aqui sou bem 
acompanhada ao nível técnico, 
por pessoas com formação 
sobre exercício físico e 
também sobre a diabetes, com 
treinos adaptados aos nossos 
objetivos e tendo em conta 
as particularidades de cada 
um de nós, utentes. Porque o 
espaço é muito agradável, com 
um ambiente familiar. Bem 
apetrechado, com máquinas 
e material de treino. Por fim, 
porque permite-nos conversar 
com outros utentes sobre a 
diabetes e as experiências de 
cada um, o que é muito útil.

«O treino é um 
momento gratificante  
e de superação 
pessoal, que contribui 
para um sentimento  
de bem-estar.»

TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES FOTOS LUÍS RIBEIRO
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Entrevista
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Viver bem a diabetesViver bem a diabetes

3

PROMOVE TREINOS 
DINÂMICOS

Os treinos permitem uma 
grande variedade de exercícios 
que solicitam todo o corpo e que 
levam o praticante ao “limite”.

2

AJUDA A 
CONSTRUIR 

RELAÇÕES
Outra grande mais-valia é 
permitir estar com pessoas 
que nos encorajam e ajudam 
a concluir o treino até ao fim 
ultrapassando a dificuldade.

1

OFERECE EFICIÊNCIA 
NO TEMPO 

A modalidade tem como 
premissa realizar o maior 
número possível de exercícios, 
num curto espaço de tempo (15 
a 20 minutos). 

6

FAVORECE A 
PERFORMANCE 

NOUTROS DESPORTOS
A sua prática regular pode 
melhorar o desempenho físico 
noutros desportos que goste de 
praticar.

5 MELHORA A 
MOBILIDADE ARTICULAR
Resulta da variedade de 
exercícios funcionais que são 
realizados e de alguns exercícios 
específicos de trabalho de 
mobilidade e flexibilidade.  

4

ORIENTADO POR UM 
TREINADOR PESSOAL

Todas as sessões são lideradas 
por um treinador, que garante a 
boa execução dos exercícios, cria 
modificações nos mesmos quando 
necessário, incentiva e apoia. 

9

PROPORCIONA UM 
TREINO VARIADO

Cada sessão é composta por exercícios 
diferentes da anterior, o que permite 
um treino completo ao longo do tempo.

8

PROMOVE SUPERAÇÃO 
PESSOAL

O constante desafio em superar 
recordes pessoais anteriores aumenta 
a confiança e auto-estima.

10

MELHORA A APTIDÃO 
FÍSICA GERAL

A modalidade melhora valências 
da aptidão física como a força, 
coordenação, flexibilidade, potência, 
velocidade, agilidade, equilíbrio ou 
resistência.

7

PERMITE RESULTADOS 
MAIS RÁPIDOS

O treino intenso gera resultados 
rápidos ao nível cardiovascular e da 
composição corporal. 

As sessões consistem num programa de treino onde se executam movimentos 
funcionais a uma intensidade elevada. Saiba mais sobre os seus benefícios.

10

RAZÕES

PARA FAZER
CROSSFIT

AUTORIA: EQUIPA DO ESPAÇO DE ATIVIDADE 
FÍSICA DA ESCOLA DA DIABETES/ APDP

Os treinos permitem 
uma grande variedade 

de exercícios que 
solicitam todo o corpo.
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Objetivos
futuros

Promover a 
prevenção e o 
tratamento da 
diabetes.

Consolidar o 
trabalho que 
tem vindo a ser 
desenvolvido na 
APDP.

Criar “Casas da 
Diabetes” como 
desafio para o 
futuro.

Reforçar a 
vertente da 
investigação da 
diabetes.

Nesta 

associação 

habituei-me a 

ver uma casa 

que procura 

devolver as 

pessoas com 

diabetes à 

sociedade, 

tornando-

as cidadãos 

ativos.
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Entrevista

É endocrinologista na APDP 
há mais de 30 anos e um 
entusiasta da luta contra 
a diabetes em Portugal. 
Decorridas as eleições da 
nova direção para o triénio 
2017-2019, a 30 de março, 
José Manuel Boavida torna-
se o novo presidente da 
Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal 
(APDP).

Quando é que iniciou o seu 
percurso na APDP? 
Entrei na associação em 1983 
pela mão do Dr. Sá Marques, 
que na altura era diretor 
clínico e sucessor do fundador 
Dr. Ernesto Roma. Nesta 
associação habituei-me a ver 
uma casa que procura devolver 
as pessoas com diabetes 
à sociedade, tornando-as 
cidadãos ativos. Foi uma 
formação que me influenciou 
bastante e, logo nos primeiros 
anos, ao fazer a avaliação 

dos cursos para jovens com 
diabetes, numa pergunta 
aberta aos participantes, 
nomeadamente “O que tinha 
gostado mais naquele curso?”, 
diziam que tinha sido o 
convívio entre as próprias 
pessoas com diabetes. 
Isto obrigou-me a reduzir, 
muitas vezes, o papel do 
profissional de saúde à 
compreensão daquilo que as 
próprias pessoas necessitam, 
que procuram e que querem 
e penso que foi isso que me 
conduziu ao longo destes 
quase 34 anos em que trabalho 
na associação.
Durante estes anos tem 
havido um trabalho de 
grande colaboração com o Dr. 
Luis Gardete Correia, mais 
tarde com a integração do 
Prof. João Filipe Raposo na 
equipa e, entre os três, temos 
vindo a coordenar muitas 
das atividades da direção da 
associação com uma divisão do 

UMA NOVA VISÃO
DE FUTURO
As principais linhas de ação da Associação Protectora dos 
Diabéticos de Portugal para o triénio 2017-2019.

JOSÉ MANUEL BOAVIDA É O NOVO PRESIDENTE 

TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES COM VIOLANTE ASSUDE
FOTOGRAFIA ANTÓNIO CABRAL
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trabalho. E nesse sentido 
coube-me a mim agora 
assumir a presidência da 
associação. 

Foi diretor clínico de 2002 
a 2008. Fale-nos desse 
tempo.
Houve um tempo 
fundamental, que foram 
os seis anos em que fui 
diretor clínico, em que 
houve uma transformação 
bastante grande da 
associação, ao nível de 
espaços, como ao nível 
da ofertas de serviços 
clínicos, de uma maior 
dimensão nacional que 
a associação conseguiu, 
dentro da sua tradição. 
E portanto a associação 
corria um risco de se 
transformar, naquilo 
que eu chamava, num 
centro de excelência, ou 
de continuar a ser uma 
casa de abrigo de todas as 
pessoas que querem lutar 
contra a diabetes e que 
querem ajudar nessa luta.
Penso que nesses anos 
de mandato consegui 
transformar a associação 
numa instituição virada 
para fora, virada para o 
serviço e para o apoio para 
as pessoas.
Acho que o sucessor, o 
Prof. João Filipe Raposo, 
continuou muito bem esse 
trabalho e portanto essa 
perspetiva mantém-se 
e tenho gostado imenso 
do trabalho que ele fez. 
Por isso, é com muito 
gosto que agora assumo 
o papel de presidente 
da associação. Vamos 

continuar na senda de 
que mais importante do 
que tratar as pessoas com 
diabetes, é ensiná-las a 
tratarem de si próprias 
e mais importante do 
que tratar as doenças é 
preveni-las.

Quais são os próximos 
projetos para o futuro?
Os grandes projetos que 
a associação tem neste 
momento, como é o caso 
do “Desafio Gulbenkain 
- Não à Diabetes”, que 
são projetos de educação 
das pessoas com diabetes 
ou das pessoas que 
podem vir a ter diabetes, 
mantêm-se no caminho 
da educação, do reforço 
da literacia, do reforço da 
autonomia das pessoas 
com diabetes e com a 
capacidade que teremos 
ou não de responder ao 
desafio que é, sairmos 
um pouco ainda mais 
das nossas portas, e 
podermos criar aquilo que 
chamamos as “Casas da 
Diabetes”. Gostaríamos 
que nas zonas mais 
necessitadas, em que 
o Serviço Nacional de 
Saúde tem dificuldades 
em responder, pudessem 
haver “Casas da Diabetes” 
que dessem resposta às 
necessidades locais das 
pessoas com diabetes, 
ao nível do rastreio, 
da educação e do 
acompanhamento. Essa 
é uma perspetiva que ao 
longo do mandato 
gostaríamos de ver 
desenvolvida.

Outra vertente importante 
que mencionou é a da 
investigação da diabetes. 
Porquê?
O reforço da investigação 
é uma vertente muito 
importante para nós. 
A investigação tornou-
se um dos pilares da 
área da Associação. Já 
o Dr. Roma sonhava em 
desenvolver a investigação 
e chegou a ter mesmo 
um biotério (local onde 
são criados e mantidos 
animais de laboratório 
para serem utilizados em 
investigação e no ensino) 
na Associação.
A pouco e pouco, nós 
temos vindo a construir 
o Education and Research 
Center (APDP ERC), 
que tem desenvolvido 
muito trabalho e  
títulos meritórios com 
participação em mais de 
uma dezena de grupos 
internacionais, com 
um papel relevante 
em ensaios clínicos, 
em investigação e de 
colaboração com centros 
universitários e com 
grupos de investigadores 
por todo o país.

 A investigação 

tornou-se um 

dos pilares 

da área da 

Associação.

PERFIL
José Manuel Boavida é 
licenciado em Medicina 
e especialista em 
Endocrinologia.
Foi assistente de 
endocrinologia no Instituto 
Português de Oncologia, 
de 1988 a 2008, onde 
implementou a primeira 
consulta de diabetes para 
doentes com cancro.
Integrou o corpo clínico 
da Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal 
(APDP) em 1983 e foi 
Diretor Clínico de 2002 
a 2008, mantendo-se, 
de 2008 a 2017, como 
assessor da Direção. 
Presidiu ao Diabetes 
Education Study Group 
(DESG) e integrou o Grupo 
de Trabalho da Campanha 
Internacional da Unite 
for Diabetes para uma 
Resolução das Nações 
Unidas sobre a diabetes, 
em cuja aprovação 
Portugal teve um papel 
determinante. Foi 
Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia 
de 2008 a 2011.
Foi Diretor do Programa 
Nacional para a Diabetes 
da Direção-Geral da Saúde 
de 2007 a 2016.
É atualmente Presidente  
da APDP.
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A eleição da direção para o triénio 2017-
2019 decorreu no passado dia 30 de 
março e nomeou um novo presidente, 

José Manuel Boavida, endocrinologista na 
APDP há mais de 30 anos (ex-diretor clínico 
da APDP e ex-diretor do Programa Nacional 
para a Diabetes), e uma das personalidades 
que mais empenho e dedicação tem dado à 
causa da diabetes em Portugal.

“90 Anos de história na defesa das pessoas 
com diabetes. Um programa para o futuro!” é 
o mote com que a nova direção se apresentou 
a eleições. Esta equipa pretende dar 
continuidade à ação largamente reconhecida 
na prestação de cuidados de saúde da 
associação, e volta a eleger, como diretor 
clínico, o endocrinologista Professor João 
Filipe Raposo.

Maria Antónia Almeida Santos, deputada 
e ex-presidente da Comissão de Saúde da 

Assembleia da República, Horácio Negrão, 
economista e ex-sócio da Deloitte, Ana 
Escoval, presidente do Centro Hospitalar 
Lisboa Central, Lurdes Serrabulho, enfermeira 
coordenadora da APDP, e Maria Paula 
Macedo, responsável pelo Centro de Educação 
e Investigação da APDP, são os restantes 
membros da nova direção.

O antigo presidente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, Conselheiro José 
Narciso Cunha Rodrigues, volta a assumir 
a presidência da Assembleia Geral e o ex-
Provedor de Justiça, Conselheiro Alfredo José 
de Sousa, a do Conselho Fiscal.

Para o futuro, a APDP continuará a dar 
a voz na defesa dos direitos das pessoas 
com diabetes, prometendo, entre outras 
medidas, alargar a oferta dos seus serviços 
e criar “casas de diabetes” em várias zonas 
estratégicas do país.

APDP TEM NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
A eleição 

da direção 

para o 

triénio 

2017-2019 

decorreu 

no passado 

dia 30 de 

março e 

nomeou 

um novo 

presidente, 

José 

Manuel 

Boavida.

A APDP REALIZOU ELEIÇÕES PARA OS SEUS ÓRGÃOS SOCIAIS. DA NOVA 
EQUIPA FAZEM PARTE UM CONJUNTO DE ASSOCIADOS, QUE INCLUI PESSOAS 
COM DIABETES E SEUS FAMILIARES, ASSIM COMO PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 
QUE MUITO TÊM CONTRIBUÍDO PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DA 
ASSOCIAÇÃO.

José Manuel Boavida  

é o novo presidente da 

APDP, sucedendo no cargo 

a Luis Gardete Correia.
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Acontece na APDP

NOVO PROJETO  
DA APDP

Atualizar a sua ficha 
clínica com os registos 
de glicemia, ainda antes 
de se deslocar a uma 
consulta, está a ficar 
mais fácil através de um 
projeto desenvolvido 
na APDP – Associação 
Protectora dos 
Diabéticos de Portugal. 
Este projeto, que está 
a ser desenvolvido 
em conjunto com a 
empresa de informática 
EVOLUTE e com o 
apoio e colaboração da 
Menarini Diagnósticos, 
permite a cada 
pessoa com diabetes 
acompanhada na APDP, 
e possuidora de um 
glucómetro Glucocard 
SM, enviar as suas 
leituras de glicemia 

capilar do aparelho 
de medida para o 
telemóvel usando a 
tecnologia Bluetooth, 
e posteriormente, se 
assim o utente o desejar, 
enviar essa informação 
para que passe a estar 
disponível na sua ficha 
de atendimento na 
clínica da APDP. Este 
sistema está também 
a ser integrado com a 
plataforma MyAPDP, 
que permite aos utentes 
a consulta dos seus 
próprios registos de 
saúde. Assim, os registos 
podem ser atualizados, 
e consultados pelos 
profissionais da equipa 
de saúde ou pelo próprio 
utente, ainda antes de 
uma qualquer consulta.

  O SISTEMA ESTÁ A SER INTEGRADO 
COM A PLATAFORMA MYAPDP, QUE 

PERMITE AOS UTENTES A CONSULTA 
DOS SEUS REGISTOS DE SAÚDE.  OS 

REGISTOS PODEM SER ATUALIZADOS E 
CONSULTADOS PELOS PROFISSIONAIS 

OU O PRÓPRIO UTENTE.

PLATAFORMA DIGITAL FACILITA O ENVIO DE 
VALORES DE GLICEMIA PELA PESSOA COM 
DIABETES PARA A SUA EQUIPA DE SAÚDE

Portugal participa no 
maior estudo mundial 
sobre as atitudes, desejos 
e necessidades das 
pessoas com diabetes, 
familiares, cuidadores 
e profissionais de 
saúde.  Contará com a 
participação de cerca de 
mil participantes.
Os resultados do estudo 
servirão para identificar 
formas de melhorar a 
assistência e o apoio a 
pessoas com diabetes 
e às pessoas que lhes 

são próximas, através 
da implementação de 
programas adaptados à 
realidade do nosso país.
Para mais informação 
contacte a Associação 
Protectora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP) 
através do telefone 
213816179 ou 213816107 
ou do e-mail dawn2@
apdp.pt.
A APDP é a entidade 
promotora do estudo 
Dawn2, em parceria com 
a Novo Nordisk.

ESTUDO 
DAWN2

Estudo permitirá 

implementar programas 

adaptados à realidade 

do nosso país.

PARTICIPE NO MAIOR ESTUDO MUNDIAL 
SOBRE AS ATITUDES, DESEJOS E 
NECESSIDADES DAS PESSOAS COM 
DIABETES, FAMILIARES, CUIDADORES  
E PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 
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A vida é feita de encontros e a APDP, à 
margem do seu 91º aniversário, proporciona 
um momento de partilha de experiências 
entre pessoas que em comum têm o facto 
de viverem, direta ou indiretamente, com a 
diabetes.
O Grande Encontro APDP realiza-se dia 20 
de maio e o Grande Auditório do Centro 
Cultural Olga Cadaval, em Sintra, é o palco 
anfitrião de um programa que se faz à volta 
de conversas, música, atividade física, 
showcooking, entrega do Prémio Ernesto 
Roma e entrega de medalhas a pessoas com 
50 ou mais anos de vida com diabetes. 
A abertura acontece às 10h30, iniciando-
se com uma sessão de atividade física 
dinamizada pelo treinador Rui Barros, 
onde os participantes podem descontrair 

ativamente. “Diabetes: a doença silenciosa”, 
“A Diabetes hoje” e “A Diabetes amanhã”, são 
os temas em destaque neste dia que conta 
com a participação de artistas reconhecidos 
da música portuguesa, como Fernando 
Pereira e os fadistas António Pinto Basto e 
Matilde Cid.
Paralelamente, no Grande Encontro da APDP, 
os participantes terão ainda a oportunidade 
de conhecer o trabalho de várias associações 
de diabetes do país, assim como algumas das 
valências clínicas da APDP.
A entrada no Grande Encontro APDP é 
gratuita, bastando efetuar a inscrição através 
dos seguintes contactos: tel. 213816151 | 
encontro@apdp.pt.
São todos bem-vindos. A diabetes é o 
círculo azul que nos une.

ENCONTRO APDP  
91 ANOS A APOIAR PESSOAS  
COM DIABETES

AGRADECIMENTO 
DA APDP
Na sua página 
de Facebook, a 
APDP avançou 
que «o espetáculo 
comemorativo dos 
90 anos da APDP 
foi um sucesso», 
agradecendo a 
todos os artistas 
que deram a sua 
voz à causa da 
diabetes, a todos 
os que apoiaram a 
APDP na realiza-
ção do evento e a 
todos os presen-
tes.

A ASSOCIAÇÃO DE DIABETES MAIS ANTIGA DO MUNDO ASSINALA O SEU 
91º ANIVERSÁRIO COM UM ENCONTRO ENTRE PESSOAS COM DIABETES, 
FAMILIARES, CUIDADORES E AMIGOS. O GRANDE ENCONTRO APDP 
ACONTECE DIA 20 DE MAIO, NO CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL,  
EM SINTRA.

Informações / inscrições
Tel.: 21 381 61 51
E-mail: encontro@apdp.pt

www.apdp.pt
facebook/apdpdiabetes

20  
MAIO
10H30/16H00
CENTRO  
CULTURAL  
OLGA  
CADAVAL 
SINTRA

SHOWCOOKING 
DEBATES 

MÚSICA COM  
FERNANDO PEREIRA,  

ANTÓNIO PINTO BASTO  
E MATILDE CID

91 ANOS A APOIAR  
PESSOAS COM DIABETES

GRANDE  
ENCONTRO 
APDP

PARTICIPE  
E VAMOS  

CELEBRAR  
JUNTOS!

Apoio:
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Informações / inscrições
Tel.: 21 381 61 51
E-mail: encontro@apdp.pt

www.apdp.pt
facebook/apdpdiabetes

20  
MAIO
10H30/16H00
CENTRO  
CULTURAL  
OLGA  
CADAVAL 
SINTRA

SHOWCOOKING 
DEBATES 

MÚSICA COM  
FERNANDO PEREIRA,  

ANTÓNIO PINTO BASTO  
E MATILDE CID

91 ANOS A APOIAR  
PESSOAS COM DIABETES

GRANDE  
ENCONTRO 
APDP

PARTICIPE  
E VAMOS  

CELEBRAR  
JUNTOS!

Apoio:
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OS ÚLTIMOS NÚMEROS DA 
DIABETES EM PORTUGAL

O s principais dados estatísticos e 
conclusões do relatório anual do 
Observatório Nacional da Diabetes 

(Edição de 2016) “Diabetes: Factos e Números 
– o ano de 2015” foram divulgados em março 
por Rui Duarte, presidente da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia (SPD), Luís 
Gardete Correia, diretor do Observatório 
Nacional da Diabetes (OND), José Manuel 
Boavida, presidente do conselho científico 
do OND e José Luís Medina, membro do 
conselho consultivo do OND. 

Esta 8.ª edição do documento revela 
que a prevalência da diabetes em Portugal 
continuou a aumentar, de 13,1% em 2014 para 

13,3% em 2015 – indicando que é essencial 
melhorar a prevenção para deter a progressão 
da doença. Mas o relatório assinala também 
fatores de evolução positivos, como o 
decréscimo dos casos de pé diabético e das 
amputações, que caíram 28% face a 2006, 
atingindo o valor mais baixo da década: 1.250. 
O internamento por diabetes como causa 
principal também continua a baixar e 68% 
das pessoas seguidas nos cuidados primários 
têm a diabetes controlada.

Coligir, analisar, validar, produzir e divulgar 
informação fiável e cientificamente credível 
sobre a diabetes em Portugal é o principal 
objetivo do relatório anual do OND.

Os indicadores mais recentes do relatório anual do Observatório 
Nacional da Diabetes, referentes aos dados de 2015, foram tornados 
públicos no dia 15 de março de 2017, na Escola da Diabetes da APDP.

168   
Novos casos 
de diabetes 

diagnosticados 
por dia em 2015.

40,7%  
da população 

portuguesa entre 
os 20 e os 79 anos 
já tem diabetes ou 

pré-diabetes.

44% 
da população 

portuguesa com 
diabetes não sabe 
que tem a doença.

Fonte: “Diabetes: 
Factos e Números  
– 8.ª Edição”

12 
Número de 

pessoas que 
morreram por 

diabetes, por dia, 
em 2015 (4.406 
mortes no ano).

1% do PIB 
Gastos com a 

diabetes em 2015 
(12% da despesa 

em saúde).

NÚMEROS

TEXTO RITA HASSE FERREIRA     FOTOS LUÍS RIBEIRO
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Factos e números da diabetes

A divulgação dos 
principais dados 

estatísticos esteve 
a cargo de Luís 

Gardete Correia, 
diretor do OND.

Assistência reunida 
para a apresentação 

oficial do último 
“Diabetes: Factos e 

Números”.

Na mesa estiveram 
representantes do 

OND e da SPD.

2

1

3

José Manuel 
Boavida, presidente 

do conselho científico 
do OND, analisou 

a dimensão do 
problema e apontou 

caminhos para o 
futuro.

4

José Luís Medina, 
membro do conselho 
consultivo do OND, 

foi um dos oradores.

5

Rui Duarte 
é presidente 
da Sociedade 

Portuguesa de 
Diabetologia desde 

março de 2017, 
sucedendo no cargo 
a José Luís Medina.

6

2

3

54

76

1

No final, os 
palestrantes falaram 
à comunicação social 

presente.

7



19.º CONGRESSO EUROPEU 
DE ENDOCRINOLOGIA
LOCAL Centro de Congressos de Lisboa
Destinado a especialistas de todo o 
mundo, o congresso visa promover 
o melhor conhecimento possível em 
medicina endócrina, com vista a melhorar 
a ciência e a saúde na Europa e não só. 

3.ª CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE 
OBESIDADE INFANTIL
LOCAL Fundação Champalimaud, Lisboa
Promovida pelo Departamento de 
Alimentação e Nutrição do Instituto 
Ricardo Jorge, a reunião pretende debater 
a informação nacional e internacional 
disponível sobre a obesidade infantil.

A sua APDP
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CONTACTOS

 ESCOLA  
DIABETES
Departamento  
de Formação
Rua do Sol ao Rato,  
11 - 1250-261 Lisboa

Tel.: 213 816 140  
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

 MAIS  
INFORMAÇÕES
Tel.: 213 816 140  
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

 19.º CONGRESSO 
EUROPEU DE 
ENDOCRINOLOGIA
www.ece2017.org
ece2017@endocrinology.
org

 3.ª CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DE 
OBESIDADE INFANTIL
Tel.: 211 359 056
http://cioi2017.com
cioi2017.org@gmail.com

CURSO AVANÇADO  
DO PÉ DIABÉTICO
LOCAL APDP Lisboa
Esta formação foi concebida de modo 
a permitir que médicos, enfermeiros, 
podologistas e ortoprotésicos atualizem os 
seus conhecimentos e competências na área 
do pé diabético no que se refere à prática 
clínica em ambulatório.

ATIVIDADE FÍSICA EM DIABETES
LOCAL APDP Lisboa
Este curso de aconselhamento visa dotar 
médicos, enfermeiros, dietistas, psicólogos e 
nutricionistas de competências para facilitar 
a adoção de estilos de vida saudáveis pelas 
pessoas com diabetes, integrando o exercício 
com outros elementos da prática terapêutica.

22
junho

20  
a 23  
maio

5 a 8
 julho

19  
a 21
junho

Para Profissionais de Saúde
Eventos e Cursos de Formação



CURSO DE COZINHA “DOCES 
QUASE SEM AÇÚCAR”
LOCAL Cozinha Dietética Escola da Diabetes
Em apenas duas horas, pessoas com 
e sem diabetes poderão aprender a 
confecionar sobremesas o mais saudáveis 
possível, incluindo bolos, tortas e gelados 
praticamente desprovidos de açúcar.

ENCONTROS  
NÚCLEO JOVEM APDP
LOCAL APDP Lisboa
Pretende-se aqui que jovens com diabetes, 
familiares e amigos consigam partilhar 
experiências, dificuldades e necessidades 
em relação às vivências com a diabetes, 
melhorar as suas competências na gestão 
da doença, e aprender a viver melhor com 
ela. Repete a 27 de junho e 25 julho.

Agenda
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CONTACTOS

 ESCOLA 
DIABETES
Departamento de 
Formação
Rua do Sol ao 
Rato, 11 -  
1250-261 Lisboa

Tel.: 213 816 140 
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

 
 MAIS 

INFORMAÇÕES
Tel.: 213 816 140 
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

SÁBADOS DESPORTIVOS
LOCAL APDP Lisboa
Realizados no Parque da Quinta das Conchas, 
estes encontros para pessoas com diabetes 
e acompanhantes visam combater a falta de 
atividade física. Aquecimento, caminhada e 
alongamentos fazem parte do programa, tal 
como exercícios de força para replicar em 
casa. Repete em várias datas até dezembro.

CUIDADOS ÀS PESSOAS 
IDOSAS COM DIABETES 
LOCAL APDP Lisboa
Este curso ministrado por enfermeiros, 
dietistas e nutricionistas visa melhorar 
as competências dos trabalhadores de 
instituições para pessoas idosas nas várias 
vertentes que compõem os cuidados a 
prestar às pessoas idosas com diabetes.

20
maio

30
maio25

maio

11
 maio

Para Pessoas com Diabetes, 
Familiares e Prestadores de Cuidados

Cursos e Atividades de Grupo
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Núcleo Jovem
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O NJA está a promover uma Expedição a 
Mulhacén (Espanha) de 15 a 18 de junho de 
2017 onde integrarão cerca de 20 pessoas com 
diabetes tipo 1 e/ou familiares (a partir dos 16 
anos). A realização desta atividade tem como 
objetivos primordiais a educação e gestão 
diária da diabetes em contexto de desporto 
intenso, bem como o reconhecimento da 
importância e dos benefícios do exercício 
físico como meio de um eficaz tratamento 
da diabetes e promoção de estilos de vida 
saudável. Acreditamos que estas iniciativas 
dão voz e cara à descriminação das pessoas 
com diabetes e reforçam o suporte social das 
pessoas com diabetes, familiares e amigos 
junto da comunidade.

ENCONTROS NJA
Estão abertas as 
inscrições para 
encontros dirigidos 
a pessoas com 
diabetes tipo 1, 
pais, familiares e 
amigos, a realizar 
nas últimas 
quartas-feiras do 
mês, entre as 18 e 
as 20h: 

26 de abril
31 de maio
28 de junho
26 de julho
30 de agosto
27 de setembro 
25 de outubro
29 de novembro
27 de dezembro

Existem também 
“Conversas entre 
pais” nas primeiras 
quintas-feiras, a 
cada dois meses, 
das 18h às 20h. 
É um espaço 
por excelência 
para partilha de 
experiências entre 
pais e cuidadores 
de crianças 
e jovens com 
diabetes tipo 1: 

 6 de abril
 1 de junho
 6 de julho
 12 de outubro
 7 de dezembro

EXPEDIÇÃO A MULHÁCEN

PARTILHA AS TUAS IDEIAS COM O NJA ATRAVÉS DO E-MAIL NUCLEOJOVEM@APDP.PT OU DO TELEFONE 21 381 61 51

A equipa de futsal DiabPT United, composta 
por pessoas com diabetes do Núcleo Jovem 
da Associação Protectora dos Diabéticos de 
Portugal (NJA) e da Associação de Jovens 
Diabéticos de Portugal (AJDP), iniciou em 
março os treinos semanais de preparação 
para a participação no Campeonato Europeu 
de Futsal para pessoas com diabetes – 
DiaEuro 2017 – que decorre de 16 a 23 de 
julho de 2017, em Bucareste. É o quinto ano 
consecutivo em que a equipa portuguesa 
participa nesta competição. 
Como refere Alexandra Costa, Coordenadora 
do NJA, “o exercício físico é uma 
componente muito importante para todas pessoas, especialmente quando falamos de diabetes, 
sendo essencial para a terapia da diabetes tipo 1 e na prevenção e tratamento da diabetes tipo 
2. Queremos que as nossas crianças e jovens sejam ativas e que lutem pelos seus sonhos, 
acreditando que a diabetes bem compensada promove uma vida longa, saudável e feliz.”. 
A equipa faz treinos semanais aos domingos de manhã na zona do Seixal. Os treinos são abertos 
à participação de todas as pessoas interessadas até ao final do mês de maio. Agradecemos à 
Câmara Municipal do Seixal a cedência dos pavilhões de treino. Para mais informações relativas 
aos treinos e à equipa, acompanhe a página www.facebook.com/diabptunited ou contacte-nos 
por email.
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Muitos se interrogarão sobre as 
razões que fizeram Presley um 
ídolo de uma certa geração. Mas 

não é difícil compreender o impacto 
que um jovem de boa figura e uma voz 
envolvente, ainda que não propriamente 
poderosa ou revolucionária, teve 
sobre uma juventude em mudança. 
A sua presença em palco, a química 
que estabelecia com as multidões, as 
indumentárias em contra-corrente 
ajudaram a construir o mito, a imagem 
de sex symbol. Que perdura até aos 
nossos dias.

Elvis Aaron Presley nasceu em 
Tupelo, uma pequena cidade do 
Mississípi, sobrevivente de um parto de 
gémeos. Ainda jovem desloca-se com 
os pais para Memphis, a cidade onde 
viria a viver para sempre. A capital da 
country music, estilo que ele nunca 
adoptou para si próprio. Preferiu uma 
variante do rock’n roll, de inspiração 
negra, mesclada com um som mais 
tradicional o hillbilly. Por isso é 
considerado o fundador do que se viria 
a chamar rockabilly.

No início, Elvis não teve sucesso, tal 
como muitos outros. Foi quase por 
acaso que o produtor da Sun Records, 
o mítico Sam Phillips, descobriu o 
estilo que o haveria de celebrizar, 
numa brincadeira que Elvis fez com 
os amigos no final de uma gravação 
desinteressante. Phillips, que procurava 
um branco que tivesse um som 
parecido com o que os negros cantavam, 
percebeu naquele momento que o tinha 
encontrado.

A relação de Elvis com Phillips foi 
efémera e pouco produtiva. Só uns 
anos mais tarde, na RCA Victor e já 
sob o controlo do coronel Tom Parker, 
a eminência parda da sua carreira, o 

cantor chegou ao êxito e caminhou em 
definitivo para a fama.

Nunca aceite pelos sectores mais 
tradicionais da música, nomeadamente 
pelo jazz, a country ou os singers da 
época (Sinatra achava-o um simplório) 
impôs-se junto da música mais popular. 
Sempre distante das causas sociais e 
políticas, das drogas duras e do flower 
power de São Francisco e da West 
Coast, um alinhado com os valores 
vigentes, não deixa de ser curioso 
como se deixou envolver nas drogas 
de prescrição médica, em particular 
anfetaminas e sedativos, que viriam a 
ter influência decisiva na sua morte.

Os seus espectáculos eram um vulcão 
permanente, a sua imagem foi-se 
endeusificando para uma legião de 
seguidores. Graceland, a sua mansão em 
Memphis, é ainda hoje um permanente 
local de romaria. A sua memorabília 
uma das mais coleccionadas de sempre.

Fora dos palcos, o percurso é errático. 
Muitos filmes em Hollywood, quase 
todos muito pouco interessantes. A sua 
vida afectiva, marcada pela sua relação 
com Priscilla Presley, foi um monte de 
desencantos. A saúde rapidamente se 
deteriorou ao longo dos últimos três a 
quatro anos, fustigada pela obesidade, a 
diabetes e a dependência.

Elvis the king viria a morrer aos 42 
anos, ao que parece de morte súbita ou 
excesso de fármacos. Deixou-nos como 
testamento a memória do seu estilo. E, 
claro, a sua herança musical. Love Me 
Tender, It’s Now or Never, Blue Suede 
Shoes, Are you Lonesome Tonight, 
Suspicious Minds, The Wonder of you. 
36 hits no top ten e 17 “número um” nas 
tabelas de vendas. Elvis will always be 
king. No seu universo de fantasia e na 
arte de fazer sonhar.

A história de Elvis The King. Ou Elvis the Pelvis.  
Ou simplesmente The King. 

Elvis Presley 

Diabético ilustre

CRÓNICA DE
PEDRO MATOS

B.I.
Elvis Presley nasceu nos EUA. 
O rei do rock’n roll construiu 
uma legião de seguidores que 
perdura até aos nossos dias.
A sua saúde deteriorou-se nos 
últimos anos de vida, fustigada 
pela obesidade, a diabetes e a 
dependência. Faleceu aos 42 
anos de idade.

Por opção do autor, este texto não está conforme as normas do Acordo Ortográfico.
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