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Como os sócios tiveram 
oportunidade de saber, 
realizou‑se em maio passado 

a renovação dos Corpos Sociais 
seguindo as regras das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social. 
Este ato eleitoral terá sido o mais 
concorrido de sempre, em particular 
através do voto por correspondência. 
Mostraram desta forma a sua presença!

Sabendo nós que a crise económica 
e financeira se mantém, em muito casos 
agravada com marcada repercussão 
social. Assim, não podemos interpretar 
de outra forma como um voto de 
confiança no trabalho aqui realizado. 
As solicitações que nos chegam 
tanto no campo assistencial como no 
formativo atestam essa confiança.

Com apoio de todos, sócios, 
assistidos e naturalmente as entidades 
oficiais sabem, desde há muito, 
que podem contar connosco como 
instituição de referência nacional 
e internacional.

Propõe‑se esta direção, neste novo 
ciclo, continuar a inovar sem perder 
a noção da necessidade de manter a sua 
sustentabilidade e procurando manter 

a melhor qualidade e eficiência que foi 
timbre desde sempre. 

Um dos aspetos inovadores de que 
tem sido palco a APDP nos últimos 
anos foi o do desenvolvimento 
do seu Departamento de Investigação. 
A parceria com as Universidades, 
em particular com a Universidade 
Nova de Lisboa, a sua Faculdade 
de Ciências Médicas e o Instituto 
Gulbenkian de Ciência, permitiu 
a deslocação de um grupo de 
trabalho destas instituições para 
a APDP e a criação de muitas 
linhas de investigação e a produção 
de uma acentuada cadência de 
trabalhos apresentados entre nós 
e no estrangeiro. Não há muitas 
instituições nacionais ou estrangeiras 
que possam ter no seu interior tanta 
informação e um historial tão bem 
organizado desde 1926. A parceria 
com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e consultadoria para 
aquele organismo na organização 
de cuidados às pessoas com diabetes 
em países do antigo bloco de leste 
são o reconhecimento deste trabalho.

A todos desejamos umas boas férias!

Mensagem do Presidente

Investigação e diabetes
APDP
Por LUÍS GARDETE CORREIA
PrESIDENTE DA APDP

Não há muitas 

instituições nacionais 

ou estrangeiras 

que possam ter 

no seu interior tanta 

informação e um 

historial tão bem 

organizado desde 1926. 
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Em tempo de restrições financeiras, 
importa saber como gerir os recursos 
disponíveis e no que vale a pena 

investir, tanto em termos humanos, 
como estruturais.

Já aqui nos referimos à dissonância entre 
as recomendações científicas e o que delas 
se transcreve para o mundo real. De outra 
forma, entre o que deve ser feito e o que 
acaba por ser cumprido pelos doentes. 
Num dos filmes mais cativantes de Clint 
Eastwood chamado Um Mundo Perfeito, 
o final perfeito seria o da reconciliação 
e da regeneração. Infelizmente, a realidade 
é outra Imperfeita e corrompida por 
outros valores.

Investir na prevenção é muito mais 
um caminho a seguir do que ignorar 
os sinais de alarme, a informação que 
vamos recebendo, enquanto esperamos pelo 
aparecimento das complicações. Prevenir 
manifestações tardias com um bom controlo 
da diabetes e estilos de vida adequados 
é a mensagem que temos que passar para 
os nossos doentes. Todos o sabemos.

Por isso, o empenho que colocamos 

na formação das pessoas com diabetes 
(e seus familiares) é um investimento 
que vale a pena. Assim, elas poderão viver 
melhor com a sua situação, compreender 
as questões essenciais, evitar as armadilhas 
que o mundo real lhes vai colocando. 
A ele junta‑se depois a formação 
dos profissionais de saúde.

Esta conjugação de esforços nem sempre 
é possível. As barreiras que existem entre 
o conhecimento e a prática transformam 
aquilo que seria um mundo perfeito num 
universo heterogéneo, cheio de disparidades, 
com acessibilidades distintas, ambientes 
hostis, níveis educacionais variáveis.
No nosso mundo, realmente imperfeito, 
apesar de um hercúleo trabalho de equipa 
em todo o globo na luta contra a diabetes, 
de mais recursos, equipamentos e fármacos, 
os números continuam a crescer, as 
previsões são pouco animadoras, o futuro 
não é especialmente risonho. Porque não 
vivemos num mundo perfeito. Não custa, 
no entanto, tentar corrigir as imperfeições. 
Dando as mãos e partilhando o que 
sabemos. Procurando outros caminhos.

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

O mundo perfeito
APDP
pOr PEDRO MATOS EDITOr

Prevenir manifestações 

tardias com um 

bom controlo da 

diabetes e estilos 

de vida adequados 

é a mensagem que 

temos que passar para 

os nossos doentes.
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«Esqueço-me completamente de fazer 
as pausas para comer de duas em duas 
horas e, entretida a regar ou noutra 
azáfama de casa, quando dou conta, 
estou sem lanchar ou sem ingerir água 
há demasiado tempo.» 
Bebiana Augusto, Almograve

«Sinto uma enorme dificuldade 
em manter constantes os hábitos 
alimentares saudáveis e em fazê-lo 
de forma natural, ou seja, gostaria 
de mudar o meu comportamento na 
disciplina, já que não tenho conseguido 
sê-lo ao longo dos anos em que vivo 
com a diabetes (e já lá vão 35 anos 
de convívio!).»
Angélica Lopes

«Tudo! Gostava que nos aconselhassem 
quanto aos regimes alimentares 
possíveis. Temos receitas, notícias 
sobre descobertas do impacto da 
alimentação na nossa saúde, mas 
não temos artigos agregadores que 
nos possam levar a experimentar, 
com o respetivo controlo, um regime 
alimentar diferente.»
Sandra Moreira

VIVER COM DIABETES
“Adotei a bicicleta como meio de transporte”

«Adotei a bicicleta como meio de 
transporte. Desloco-me diariamente 
para o emprego de bicicleta como 
complemento do transporte público 
(comboio da linha de Cascais). 
Aproveito o horário dos comboios para 
pedalar sempre até duas ou três estações 
seguintes e, do mesmo modo, apeio-me 
numa das estações anteriores e pedalo 

mais uns quilómetros até casa. É um 
exercício viciante como muitos outros 
e já me custa muito ir de automóvel 
para Lisboa. Como exemplo, quando me 
desloco à APDP já não o faço de outra 
forma. É muito bom não ter de procurar 
sítio para estacionar, pois há sempre 
um poste de eletricidade ou um sinal 
de trânsito…»

Correio do leitor

Diabetes  9   

JOSÉ CANCELLA

É um exercício viciante como 

muitos outros e já me custa muito 

ir de automóvel para Lisboa.

a apdp pergunta

próxima pergunta

O Que gOStaria de mudar nOS 
SeuS HÁBitOS aLimentareS

O Que faz para Se LemBrar 
de tOmar a medicaçãO?

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.
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Atualidade DIABETES

a informação e 
educação da pessoa 

com diabetes é um 
contributo essencial 

para o sucesso 
dos tratamentos.

Dos internamentos 
nos hospitais do 
Serviço Nacional 

de Saúde por 
complicações da 
diabetes foram 
para cirurgias 

oftálmicas.

47%

A partilha de hábitos de alimentação, 
recursos, padrões de atividade física 
e estilos de vida são os principais 
fatores que explicam o facto 
de o histórico de diabetes do parceiro 
estar associado a um aumento 
de 26% do risco de desenvolver 
diabetes tipo 2, indica um estudo 
publicado na revista BMC Medicine. 
A investigação levada a cabo 
pela Universidade de McGill, 
no Canadá, sugere que, para além 
da já conhecida associação entre 
a doença e o historial familiar 
dos indivíduos, os fatores 
comportamentais e ambientais 
desempenham um importante 
papel no desenvolvimento 
da doença, notando-se uma 
concordância entre casais no que 
respeita ao risco de diabetes. 
Os investigadores salientam ainda 
que o reconhecimento deste risco 
pode contribuir para o diagnóstico 
precoce da doença e para que o casal 
una esforços no sentido de corrigir 
eventuais erros alimentares e adquira 
uma rotina de atividade física.

Risco De Diabetes 
é maioR quanDo 
cônjuge tem  
a Doença

As pessoas com diabetes tipo 2 que fazem 
uma boa autovigilância da doença apresentam 
menor risco de mortalidade do que as pessoas 
que não têm este tipo de comportamentos, 
sugere um estudo publicado na revista Diabetes 
Care por cientistas do Helmholtz Zentrum München, 
na Alemanha. A investigação acompanhou 340 
participantes com diabetes tipo 2 ao longo de 12 
anos e concluiu que as pessoas que incluem na sua 
rotina pelo menos quatro métodos de autogestão 
da diabetes - como a monitorização dos níveis 
de glicemia, a manutenção de um diário da diabetes, 
o cumprimento de uma dieta ou de um plano 
de exercício físico - têm um risco significativamente 
reduzido de mortalidade, em comparação com pessoas 
com baixos níveis de autovigilância. Estes resultados 
vêm reforçar a importância da participação ativa 
do paciente na gestão da diabetes e lembrar 
que a informação e educação da pessoa com 
diabetes é um contributo essencial para o sucesso 
dos tratamentos.

boa gestão Da Diabetes ajuDa 
a ReDuziR moRtaliDaDe

TExTo iolanDa veRíssimo
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 o método utilizado 
denomina-se 

“transferência nuclear 
de células somáticas” 
e foi o mesmo que deu 

origem à ovelha dolly.

sabia que?
Índice de massa 
corporal (IMC) é 

forte indicador do 
risco de diabetes.

O historial do 
IMC ao longo da 

vida pode indicar 
a probabilidade 
de um indivíduo 

vir a desenvolver 
diabetes, segundo 

um estudo 
realizado pela 
Faculdade de 
Medicina da 

Universidade de 
Niigata, no Japão.

Uma equipa de cientistas 
do Instituto de 
Investigação da Fundação 
para as Células Estaminais 
clonou as células de uma 
mulher de 32 anos com 
diabetes tipo 1 e a partir 
destas criou células-beta 
capazes de produzir 
insulina. O método 
utilizado denomina-se 
“transferência nuclear 
de células somáticas” 
e foi o mesmo que deu 
origem à ovelha Dolly. 
As células estaminais não 
têm apenas a capacidade 
de criar células produtoras 
de insulina, mas de 
se transformarem em 
qualquer tecido do corpo. 
O estudo publicado 
na edição online da 
revista Nature abre 
caminho à investigação 
centrada no potencial 
das células estaminais 
para o tratamento de uma 
variedade de doenças 
para além da diabetes, 
nomeadamente de doenças 

degenerativas como 
Alzheimer ou Parkinson. 
No entanto, as células-beta 
criadas nesta experiência 
servirão para aprofundar 
a investigação e não para 
o uso em terapias, até 
porque, tratando-se de 
diabetes tipo 1, o sistema 
imunitário do doente 
destruiria as células-beta 
clonadas. A próxima etapa 
passa por investigar como 
é que se podem proteger 
estas células-beta do 
processo de destruição 
autoimune que se dá 
na diabetes tipo 1.  

CIeNtIstas CONsegUeM 
dIFereNCIar CélUlas ClONadas 
de UMa MUlher dIabétICa para 
prOdUzIr INsUlINa

Entre 2001 e 2009, o número 
de crianças e jovens adultos dos 
Estados Unidos com diabetes tipo 1 
aumentou cerca de 21%, enquanto 
a percentagem de população afetada 
pela diabetes tipo 2 aumentou cerca 
de 30%. Este é o resultado de um 
estudo publicado no Journal of the 
American Medical Association, 
que aponta também para a influência 
dos estilos de vida pouco saudáveis 
como causa provável para o aumento 
dos casos de diabetes tipo 2. 
Os autores da investigação alertam 
para o facto de estes jovens entrarem 
na idade adulta com a doença 
diagnosticada há já vários anos, 
o que pode dificultar os tratamentos 
e conduzir a complicações 
precoces. Do mesmo modo, 
o crescimento da diabetes entre 
a população em idade fértil pode 
levar a um aumento da prevalência 
da diabetes na geração seguinte. 

aumentam casos 
De cRianças e 
jovens ameRicanos 
com Diabetes
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Atualidade BEM-ESTAR

Ir viver para a montanha 
ou passar temporadas 
nesse ambiente pode 
ajudar a manter a 
linha, indica um novo 
estudo publicado na 
revista científica PLOS. 
A investigação indica 
que as pessoas que vivem 
na montanha estão mais 
protegidas da obesidade 
devido à diminuição 
do teor de oxigénio 
(hipoxia) que se dá com 
o aumento da altitude 
e que reduz o apetite e a 
gordura corporal. O estudo 
decorreu entre 2006 e 2012 
nos Estados Unidos da 
América e baseou-se numa 
amostra de cerca de cem 
mil soldados com excesso 
de peso, destacados para 
diferentes localizações 
durante os anos de serviço 
no exército. Os resultados 
foram claros: os soldados 

destacados para zonas 
a mais de 1960 metros 
de altitude viram o risco 
de obesidade reduzido em 
41% comparativamente 
com os soldados que 
ficaram em cidades mais 
baixas. A investigação 
indica que estes benefícios 
da altitude podem dever-se 
a razões hormonais, 
nomeadamente à 
associação entre a hipoxia 
e a leptina, uma hormona 
que diminui o apetite. 
Além disso, segundo 
as conclusões deste 
estudo, há duas outras 
hormonas importantes 
para o metabolismo 
que aumentam com a 
altitude: a colecistocinina, 
que estimula a digestão 
das gorduras e proteínas, 
e a noradrenalina, que 
reduz o fluxo sanguíneo 
para o intestino.

viveR na montanha Diminui 
Risco De obesiDaDe Mutação 

genética pode 
estar na origem 
do transtorno 

de apetite.

O apetite voraz durante 
a noite, que muitas vezes 
leva à interrupção do sono 
e a excessos na alimentação, 
pode ser influenciado 
por uma mutação dos 
genes que têm por função 
sincronizar os horários de 
alimentação com os horários 
de sono, revela um estudo 
publicado no Cell Reports. 
Os investigadores do 
Instituto Salk para os Estudos 
Biológicos introduziram 

um destes genes modificado 
no organismo de ratinhos, 
concluindo que os padrões 
de sono dos animais ficaram 
completamente alterados, 
levando-os a fazer refeições 
fora de horas e provocando um 
aumento de peso. Apesar de 
os cientistas ainda não terem 
feito testes com humanos, 
estes resultados com ratinhos 
indicam que na origem do 
transtorno de apetite noturno 
podem estar fatores genéticos.

TRAnSToRno DE ApETITE 
noTuRno InfluEncIADo poR 
fAToRES gEnéTIcoS

A altitude elevada 

tem efeitos positivos 

no metabolismo.
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Para além dos já conhecidos benefícios da meditação 
no relaxamento e alívio do stresse, a prática 
de meditação livre foi associada a um melhor 
processamento das memórias e emoções no cérebro. 
Segundo um estudo publicado na Frontiers in Human 
Neuroscience, a chamada meditação de monitorização 
aberta, que permite ao praticante meditar de forma 
livre, sem estar focado numa sensação, emoção ou 
pensamento em particular, ativa a zona do cérebro 
que se dedica ao processamento de pensamentos 
e emoções. Esta mesma zona do cérebro tem, 
por regra, maior atividade quando descansamos.

Receitas paRa todos os dias, 
Joana Roque, a esfeRa dos LivRos
"Este livro que agora vos trago só 
poderia ser diferente dos outros, 
porque eu também sou uma mulher 
diferente. Sou mãe, logo os pratos, 
tachos e panelas, de repente, veem‑se 
misturados com biberões, fraldas, 
chupetas. E o tempo parece correr 
mais rápido que antigamente. 
Mas continuo a ser dona de casa 
e a adorar cozinhar. Percebo melhor, 
agora que tenho o Zé Maria, o que 
muitas leitoras me diziam que era uma 
maratona fazer um jantar diferente 
todos os dias quando o telefone toca, 
a criança chora, água do banho corre... 
Ou fazer um almoço para a família 
quando de manhã entre a casa e vestir 
as crianças quando se olha para 
o relógio já é meio‑dia. Ou quando 
a ideia de fazer um jantar para amigos, 
com sobremesa incluída, é tão 
cansativa que nem se consegue chegar 
ao telefone para fazer o convite!" 

Meditação livre pode ajudar 
a processar MeMórias 
e eMoções

Mais de 200 
Receitas Rápidas 
e econóMicas paRa 
toRnaR os seus dias 
Mais feLizesMinutos por dia 

de exposição 
solar moderada 

contribui 
para expandir 

as artérias, 
melhorando 

a função 
cardiovascular 
e reduzindo a 

tensão arterial, 
indica um estudo 

publicado no 
Journal of 

Investigative 
Dermatology. 

ao telefone para fazer o convite!" 
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Um estudo a ser 
publicado no Journal 
of Consumer Research 
refere que as crianças 
têm menos tendência 
para comer um alimento 
se lhes disserem 
que este é saudável. 
A investigação levada 
a cabo na Universidade 
de Chicago baseou‑se numa 
amostra de 270 crianças 
entre os três e os cinco 
anos, para concluir que 
as crianças comem mais 
se um alimento lhes 

for apresentado como 
saboroso, ou se não for 
acompanhado de qualquer 
comentário, enquanto têm 
propensão para comer 
menos se lhes disserem que 
este as tornará fortes ou 
saudáveis. Este aspeto pode 
ser explicado pelo facto 
de as crianças normalmente 
não associarem mais do que 
uma função aos alimentos 
e por isso assumirem 
que a comida não pode 
ser saudável e, ao mesmo 
tempo, saborosa.

estudo indica que crianças 
coMeM Menos se soubereM 
que é saudável

Pessoas 
que andam 

de bicicleta são 
tendencialmente 

mais jovens 
e ativas.

Investigadores da 
Universidade Clemson, 
nos Estados Unidos 
da América, tentaram 
perceber como é que 
emoções como a felicidade, 
a dor, o stresse, a tristeza 
ou o cansaço variam 
durante uma viagem e 
de acordo com o meio 
de transporte, concluindo 
que a bicicleta é o meio 
que deixa as pessoas 
mais bem‑dispostas. 
Centrando‑se na realidade 
americana e baseando‑se 

em dados estatísticos 
do American Time Use 
Survey, os investigadores 
explicam que as pessoas 
que andam de bicicleta 
são tendencialmente mais 
jovens e fisicamente ativas, 
características típicas 
das pessoas mais felizes. 
A seguir aos ciclistas, 
os automobilistas e 
os taxistas são os mais 
satisfeitos. Por outro lado, 
as emoções mais negativas 
passam‑se nas viagens de 
autocarro e de comboio. 

BiciclETA é o MEio dAS pESSoAS 
MAiS BEM-diSpoSTAS

 é provável que As 
criAnçAs comAm mAis 
se um Alimento lhes 

for ApresentAdo 
como sAboroso, ou se 

não for AcompAnhAdo 
de quAlquer 
comentário.
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A combinação dos ácidos gordos não saturados 
do azeite com os nitratos dos legumes, 
alimentos típicos da dieta mediterrânica, 
contribui para a formação de moléculas que 
ajudam a regular a tensão arterial, conclui 
um estudo publicado nas Atas da Academia 
Nacional de Ciências dos Estados Unidos 
da América. Quando os dois grupos de 
alimentos são digeridos em conjunto, a reação 
química entre estes contribui para a formação 

dos denominados ácidos gordos “nitro”, que 
ajudam a baixar a tensão arterial. Este estudo 
vem confirmar as conclusões já demonstradas 
em investigações anteriores que apontam 
para os benefícios da dieta mediterrânica 
na redução da incidência de doenças 
cardiovasculares. A dieta mediterrânica é 
rica em alimentos como o pão, massas, arroz, 
hortaliças, legumes, fruta fresca, peixe e aves, 
e usa o azeite como principal fonte de gordura.

colocar azeite nos leguMes beneficia as artérias

uM punhado 
de aMêndoas 
por dia...  
ajuda a prevenir 
problemas 
de coração 
e a diminuir 
o risco de 
desenvolver 
diabetes tipo 2, 
revela um estudo 
apresentado 
nas Sessões 
Científicas 
da Sociedade 
Americana 
de Nutrição, 
nos Estados 
Unidos da 
América. 
As amêndoas 
ajudam a atenuar 
os níveis de 
açúcar no sangue 
e são ricas em 
minerais como 
o magnésio, 
essencial para 
os órgãos, 
músculos 
e nervos, 
contribuindo 
para regular 
a tensão arterial. 

O azeite é a 
principal fonte de 
gordura da dieta 
mediterrânica. 
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As pessoas com pré‑diabetes podem vir a diminuir 
o risco de desenvolver diabetes tipo 2 ao incluir 
pistácio na alimentação do dia a dia, sugere um estudo 
espanhol apresentado no Congresso Europeu sobre 
Obesidade, realizado na Bulgária. O estudo levado 
a cabo na Universidade Rovira i Virgili, em Espanha, 
baseou‑se numa amostra de 57 pessoas em risco de vir 
a desenvolver diabetes tipo 2 e concluiu que, quando 
ingerida no contexto da dieta mediterrânica, uma dose 
de cerca de 60 pistácios por dia pode diminuir os níveis 
de glicose e mau colesterol no organismo. 

O consumo regular de uvas 
ajuda a proteger os olhos das 
doenças degenerativas da retina, 
revelou um estudo apresentado 
numa conferência da Associação 
para a Investigação em Visão 
e Oftalmologia, realizada na Florida, 
nos Estados Unidos da América. 
O estudo analisou o impacto 
de uma dieta rica em uvas na saúde 
ocular de ratinhos, concluindo 
que este alimento ajuda a preservar 
a função e estrutura da retina. 

As propriedades anti-inflamatórias 
das cerejas frescas podem ajudar 
no alívio de sintomas de doenças 
crónicas como a artrite, indica 
um estudo publicado no Journal 
of Nutrition. O estudo concluiu que 
o consumo de cerca de 45 cerejas por 
dia pode reduzir significativamente 
a concentração de determinados 
biomarcadores inflamatórios 
no sangue, ajudando a diminuir 
o risco de doenças inflamatórias 
ou atenuando os sintomas.  

pistácios podeM ajudar 
a prevenir diabetes tipo 2

uvas boas 
paRa os oLhos

cEREjAS ANTi-
iNflAMATóRiAS

alerta! 
a agência 
americana 
de drogas e 

alimentos (fda) 
lançou novas 

recomendações 
onde sugere que 

o consumo de 
peixe e marisco 

com baixo teor de 
mercúrio pode ser 

especialmente 
benéfico durante 

a gravidez e 
período de 

amamentação, 
contribuindo 

para a saúde da 
mãe e ajudando 

no crescimento e 
desenvolvimento 

psicomotor 
da criança.

sabia que?
alguns tipos 

de vinagre têm 
propriedades 

antibacterianas 
benéficas 

para o sistema 
cardiovascular 

e tensão arterial, 
indica um estudo 

publicado no 
Journal of food 

science. 

use especiAriAs 
pArA temperAr  
os Alimentos.

O consumo regular de uvas 
ajuda a proteger os olhos das 
doenças degenerativas da retina, 
revelou um estudo apresentado 
numa conferência da Associação 
para a Investigação em Visão 
e
nos Estados Unidos da América. 
O
de
ocular de ratinhos, concluindo 
que
aaa

ervas aroMáticas
Usar ervas e especiarias para temperar os alimentos 
ajuda a reduzir o consumo de sal, sugere um estudo 
apresentado nas sessões científicas sobre Epidemiologia 
& Prevenção/Nutrição, Atividade Física e Metabolismo 
da Associação Americana do Coração.

Uvas 
ajudam a 

proteger células 
fotorrecetoras 

da retina.
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alerta!
a falta de 

atividade física 
é o pior risco 

para o coração 
das mulheres 
acima dos 30. 
a inatividade 

representa um 
risco de doenças 
cardíacas mais 

elevado do 
que fumar, a 

obesidade ou a 
hipertensão para 

as mulheres 
com mais de 30 
anos, indica um 

estudo publicado 
no british 

Journal of sports 
Medicine.

toMe nota
a prática regular 

de exercício 
físico estimula 
a diversificação 

de bactérias 
nos intestinos, 

o que é 
importante para 

manter o sistema 
imunitário 
fortalecido, 

releva um estudo 
publicado na 

revista científica 
Gut.

duAs horAs 
e meiA de 

exercício 
por semAnA 

protegem
A mobilidAde.

A prática de 150 minutos de atividade física por 
semana permite reduzir o risco de perda de mobilidade 
nos seniores, indica um estudo publicado no Journal 
of the American Medical Association. Um plano 
de exercício semanal, com a combinação de caminhadas, 
exercícios de equilíbrio e muitos alongamentos, 
permitiram à população que constituiu a amostra 
reduzir em 18% o risco de vir a desenvolver problemas 
graves de mobilidade. 

ATividAdE fÍSicA coNTRiBUi 
pARA pRESERvAR AUToNoMiA

Baixos níveis de atividade física conjugados com 
o uso excessivo dos media eletrónicos representam 
um risco acrescido de diabetes tipo 2 e de doenças 
cardiovasculares para as crianças entre os seis 
e os oito anos de idade, revela um estudo publicado 
no International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity. Os investigadores do Instituto 
de Biomedicina da Universidade de Eastern Finland 
estudaram os estilos de vida e a saúde de 500 crianças, 
entre 2007 e 2009, concluindo que o uso exagerado 
de media eletrónicos e os comportamentos sedentários, 
especialmente demasiada televisão e vídeos, aumentam 
os riscos não só para as crianças sedentárias, como 
para as crianças fisicamente ativas.

As mulheres com diabetes gestacional podem 
diminuir o risco de vir a desenvolver diabetes 
tipo 2 se praticarem mais atividade física, 
indica um estudo do Instituto Nacional da 
Saúde da Criança e Desenvolvimento Humano 
dos Estados Unidos da América. O estudo 
publicado no JAMA Internal Medicine 
baseou‑se numa amostra de 4550 mulheres 
com um historial de diabetes gestacional 
– complicação comum na gravidez – para 
concluir que a prática de cem minutos 
de atividade física moderada por semana, 

ou de 50 minutos de exercício físico vigoroso 
durante o mesmo período de tempo, está 
associada a uma redução de 9% do risco 
de desenvolver diabetes tipo 2. O estudo 
diz ainda que um terço das mulheres 
em idade fértil com diabetes tipo 2 tem 
um historial de diabetes gestacional, 
pelo que o aparecimento desta complicação 
pode servir de alerta e constituir uma 
oportunidade para as mulheres mudarem 
de hábitos no sentido da prevenção 
da doença.

Muita tv e pouco exeRcício 
constitueM Risco paRa as cRianças

exercício pode previnir evolução de diabetes 
gestacional para tipo 2

ianças

Estudos 
alertam para 
riscos do uso 
excessivo dos 

media.
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COMER BEM
Aprenda a

NUTRIÇÃO 
 Sementes de chia

CULINÁRIA 
 Vichyssoise de 
couve-flor com 
espargos

 Pescada em azeite 
e ervas, puré de 
grão e espinafres 
salteados

 Bifinhos de peru
com molho de 
iogurte, salada de 
couve roxa com maçã

 Mousse de manga 
com maracujá

FRUTAS DA ÉPOCA 
 Alperce
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Aprenda a comer bem

As sementes de chia 
têm sido cada vez mais 
procuradas devido à sua 

riqueza em fibra e ómega-3 
e seus potenciais benefícios 
para a saúde.
As fibras alimentares são um 
dos nutrientes indispensáveis 
na alimentação diária. A 
ingestão de alimentos ricos 
em fibra ajuda a controlar 
os níveis de glicemia, melhora 
a função intestinal, previne 

a obstipação (efeito maior se 
o consumo for acompanhado 
de um aumento da ingestão 
de água), melhora os níveis 
de colesterol e tem um efeito 
saciante contribuindo assim 
para o controlo do peso.
Os ómega-3 são ácidos 
gordos polinsaturados 
essenciais na alimentação 
pois não são sintetizados 
pelo organismo e 
possuem características 

anti-inflamatórias e protetoras 
do sistema cardiovascular. 
Existem ácidos gordos omega-3 
de origem animal, nos peixes, 
nomeadamente EPA (ácido 
eicosapentaenóico) e DHA 
(ácido docosahexaenóico), 
e ómega-3 de origem vegetal, 
ácido alfa linolénico (ALA), 
que se encontra nas sementes 
de chia, linhaça e também 
nas nozes.
Apesar de uma pequena 

Saiba como introduzir a chia no contexto de uma 
alimentação equilibrada e saudável.

e diAbetes
Sementes de Chia

As sementes de chia têm sido cada vez mais procuradas 

devido à sua riqueza em fibra e ómega-3 e seus 

potenciais benefícios para a saúde.



Diabetes  23   

Nutrição

AnA Lopes 
pereirA

NutricioNiStA  
dA APdP

DiAnA simão
EStAgiáriA dE 

Nutrição dA APdP

ALerTA!
A doença 
cardiovascular 
é uma das 
complicações 
mais comuns na 
diabetes.

Num contexto 
de alimentação 
saudável, a 
inclusão de 
uma quantidade 
moderada de 
sementes de chia 
e de outras fontes 
de ómega-3, pode 
ajudar a reduzir 
fatores de risco 
cardiovasculares, 
tais como 
colesterol, 
triglicéridos e 
pressão arterial.



*Informação retirada de um rótulo

CAloriAs 
90 Kcal
ProteíNAs  
0,3 g
HidrAtos  
de CArboNo 
5,5 g
GordurA 
4,5 g
ÓmeGA-3 
3,5 g
FibrA 
5 g
CálCio 
75 mg
Ferro 
0,9 mg

1 ColHer de soPA
de CHiA (15 G) CoNtÉm:

parte do EPA e DHA poder 
ser formada a partir do 
ALA, o efeito cardioprotetor 
conferido pelo EPA e DHA 
não é garantido através 
da ingestão exclusiva de 
alimentos ricos em ALA. 
Assim, além de alimentos ricos 
em ALA (nozes, chia e linhaça), 
é importante a ingestão de 
peixe gordo pelo menos duas 
vezes por semana, para garantir 
o aporte adequado de ómega-3 
e seus benefícios de saúde.
A doença cardiovascular é uma 
das complicações mais comuns 
na diabetes. Desta forma, 

num contexto de alimentação 
saudável, a inclusão de uma 
quantidade moderada de 
sementes de chia e de outras 
fontes de ómega-3, pode 
ajudar a reduzir fatores de 
risco cardiovasculares, tais 
como colesterol, triglicéridos 
e pressão arterial.
Relembramos que uma 
alimentação equilibrada 
e saudável faz parte do 
tratamento de pessoas com 
diabetes, em conjunto com 
a medicação (antidiabéticos 
orais ou insulina) e com 
um estilo de vida ativo.
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Aprenda a comer bem

Uma alimentação equilibrada  

e saudável faz parte do tratamento  

de pessoas com diabetes.

A chia, linhaça e 
também nozes são 
fontes de ómega-3 
de origem vegetal.

É importante a 
ingestão de peixe 
gordo pelo menos 
duas vezes por 
semana, para 
garantir o aporte 
adequado de 
ómega-3 e seus 
benefícios de 
saúde.

Como inCLuir 
semenTes De 
ChiA no DiA-A-
DiA:

 Cruas ou 
cozinhadas;

 Adicionar a 
iogurtes (não 
açucarados);

 Polvilhar nas 
saladas;

 Adicionar a 
vegetais salteados 
ou outros 
preparados;

 Adicionar a 
farinhas para fazer 
pão ou misturar 
com líquidos 
(adquirem uma 
textura gelatinosa): 
por exemplo 
leite, chá, sopas, 
estufados.

A TER EM 
CONTA:



Untitled-1   1 22-04-2014   11:18:07
PUB.indd   78 23/07/14   10:39



IngredIentes 
  2 kg de couve-flor
  0,5 kg de espargos
  250 g de alho-francês
  0,5 kg de batata
  200 g de cebola
  0,5 dl de azeite
  1 dl de natas de soja

PreParação
1  Lavar e arranjar todos  
os legumes.

2  Colocar as cascas dos 
espargos, os talos da 
couve-flor e as folhas do 
alho-francês numa panela 
com um pouco de azeite e 
deixar suar ligeiramente.
Adicionar água fria e deixar 
ferver durante 30 m.

3  Noutra panela colocar 
azeite e depois as batatas 
em cubos, a couve-flor, 
o alho-francês cortado, 
a cebola e alho picado.
Deixar suar e depois 
juntar o caldo que se fez 
anteriormente.
Deixar cozer e depois triturar 
e passar pelo chinês.

4  Levar ao lume para 
retificar temperos e juntar 
os espargos cortados em 
lâminas finas.
Quando ferver, adicionar 
as natas e desligar o lume.
Arrefecer e servir.

(10 pessoAs)

Aprenda a comer bem

comPosIção 
nutrIcIonal  
(média por pessoa)

123 
kcal

13 g 
hidratos de 

carbono

5 g 
proteínas

6 g 
gordura
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CulináriaCulinária

Vichyssoise de couVe-flor 
com espArgos

Receitas desenvolvidas nos cursos de culinária da ApDp

fotogrAfiA RICARDO POLÓNIO produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS  
LIVING ALLOWED®

AcessÓrios produção AREA  



pescAdA em Azeite e 
erVAs, puré de grão e 
espinAfres sAlteAdos
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Aprenda a comer bem



comPosIção 
nutrIcIonal  
(média por pessoa)

321 
kcal

23 g 
hidratos de 

carbono

24 g 
proteínas

14 g 
gordura
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IngredIentes 
  500 g de pescada fresca
  4 colheres de sopa de azeite
  4 dentes de alho
  Coentros q.b.
  pimenta de moinho q.b.
  Flor de sal q.b.
  520 g de grão-de-bico em lata
  600 g de espinafres frescos

PreParação
1  escamar e limpar a pescada. 
Retirar as laterais à pescada e 
cortar em pedaços com mais ou 
menos 100g. Temperar com um 
pouco de pimenta.

2  Triturar o azeite, o alho 
descascado e os coentros 
lavados e bem escorridos. 
Temperar o peixe com esta 
mistura.

3  Levar ao forno (200 ºC) 
durante cerca de 8 minutos.

4  Ferver o grão-de-bico em 
água e um fio de azeite. passar 
no passe-vite e temperar com 
o azeite resultante da confeção 
da pescada. envolver bem no 
lume.  

5  Lavar os espinafres e 
escorrer bem. saltear em azeite 
e dente de alho esmagado.

(4 pessoAs)

Culinária



Bifinhos de peru com 
molho iogurte, sAlAdA 
de couVe roxA com mAçã
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Aprenda a comer bem



comPosIção 
nutrIcIonal  
(média por pessoa)

248 
kcal

12 g 
hidratos de 

carbono

17 g 
proteínas

15 g 
gordura

IngredIentes 
 500 g de bifes de peru
 4 dentes de alho
 100 ml de azeite
 4 iogurtes naturais
 1 kg de couve roxa
 4 maçãs starking
 Hortelã
 orégãos
 Vinagre q.b.
 Flor de sal q.b.

PreParação
1  Temperar os bifes com 
alho e orégãos. Fritar em 
azeite.

2  Retirar a gordura toda 
e acrescentar o iogurte. 
envolver bem e juntar 
a hortelã cortada.

3  Cortar a couve em tiras 
finas e a maçã em cubinhos.
Temperar com azeite 
e vinagre e deixar marinar 
30 minutos.

4  servir os bifinhos cobertos 
com o molho e a salada bem 
fresca. 

sugestão de 
acomPanHamento
Arroz branco

(8 pessoAs)

Culinária
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Aprenda a comer bem

IngredIentes 
 250 g de iogurte natural 
 250 g de polpa de manga 
 4 claras de ovos
 5 folhas gelatina
 50 g de polpa de maracujá 
 30 g de adoçante 

PreParação
1  Junte a polpa de manga e 
o iogurte.

2  Demolhe as folhas de 
gelatina em água fria.

3  Bata as claras em castelo 
e adicione o adoçante.

4  Retire quase toda a água 
das folhas de gelatina, 
deixando apenas um bocado 
para a derreter ao lume, 
e junte às claras.

5  envolva tudo e leve ao frio.

6  sirva a mousse com a 
polpa de maracujá por cima.

(6 pessoAs)

comPosIção 
nutrIcIonal  
(média por pessoa)

94 
kcal

17 g 
hidratos de 

carbono

6 g 
proteínas

0 g 
gordura
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Culinária

mousse de mAngA com 
mArAcujá



34  Diabetes

Frutas da época

POTÁSSIO
É dos frutos 
que contém 
mais potássio, 
beneficiando  
a saúde.

PODER 
ANTIOXIDANTE
Ajuda a condição 
cardioprotetora e 
previne as doenças 
cardiovasculares 
graças à sua ação 
antioxidante.

RICO EM 
FIBRAS
Por conter 
fibras, evita 
a obstipação 
e problemas 
intestinais.

TRIPLA AÇÃO
O alperce confere 
propriedades em 
várias frentes. 
É rico em fibra, 
betacaroteno e 
vitamina C. 

ALIADO DA 
PELE E VISÃO
É rico em 
betacaroteno, 
portanto é um 
excelente aliado 
da pele e da visão.

IDEIAS PARA 
DESFRUTAR
Depois de cozido, 
experimente 
reduzir a puré 
e acompanhar 
com um prato de 
carne.

COMO 
CONSERVAR
À temperatura 
ambiente:  
até seis dias 
no frio:  
até duas  
semanas

DICAS PARA 
ESCOLHER

 opte pelos 
alperces com 
a pele mais 
alaranjada.

 evite os 
alperces com 
toques e manchas.

alperce
Saiba sobre este fruto de verão e fique por dentro das suas 
vantagens nutricionais.

Composição 
nutriCional 
por 100 g 

*Adaptado de Tabela da Composição 
dos Alimentos, Instituto Ricardo Jorge

Calorias 
43 Kcal
proteínas  
0,8 g
HiDratos  
De Carbono 
8,5 g
gorDura 
0,1 g

PRÓXIMA 
EDIÇÃO 
ROMÃ

As frutas da 
época são as 

mais saborosas  
e económicas.
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DIABETES
Viver bem a

VERÃO SAUDÁVEL 
 Diabetes e praia

EXERCÍCIO FÍSICO 
 Alongamentos

CONSULTÓRIO 
 Doença de Cushing 
e diabetes

 O chocolate preto  
engorda?

 Devo pesar-me 
com regularidade?

COMPLICAÇÕES 
 Sistema circulatório

CONTROLO E VIGILÂNCIA 
 O que fazer nos 
“dias de doença”

DICAS E ESTRATÉGIAS
 Calorias e hidratos de 
carbono

 Evitar o colesterol

DIABETES NO IDOSO 
 Cuidados a ter

ENTREVISTA 
 António Homem Cardoso
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1 2 3

ALERTA! 
O efeito da 

insulina 
altera-se com o 
calor, devendo 

guardá-la numa 
caixa apropriada 

e mantendo-a 
em local seco 
e fresco. As 

temperaturas 
não devem ser 

superiores 
a 25-30 ºC 

nem inferiores a 
10 ºC.
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Conselhos essenciais para 
aproveitar a época balnear, proteger 
a sua saúde e promover bem-estar.

e

Praia  

Diabetes

Os principais cuidados a ter 
para desfrutar do bom tempo.
TEXTO AnA MARgARidA MARquEs

HidRATE-sE
A ingestão diária 
recomendada é de 1,5 a 2 l de 
líquidos por dia. É preferível 
beber pequenas quantidades 
de cada vez e ao longo do dia, 
antecipando a sensação de 
sede. Quando o ambiente é 
de calor, como acontece na 
praia, é importante reforçar a 
hidratação. Se fizer atividade 
física que o faça transpirar 
calor, deve aumentar 
a ingestão de líquidos. 
As recomendações são 
do Instituto de Hidratação 
e Saúde.  

PRoTEjA A suA 
PELE
A exposição solar excessiva 
pode ter efeitos nefastos 
para a saúde. Deve evitar 
a exposição direta ao sol 
entre as 11 e as 17 horas. 
Use um protetor solar com 
fator igual ou superior a 
30. Renove a aplicação de 
protetor de duas em duas 
horas e após os banhos. Use 
também um chapéu de abas 
largas, óculos com proteção 
contra radiação UVA e UVB. 
As recomendações são da 
Direção-Geral da Saúde.

FAçA ATividAdE  
Ao AR LivRE
Aproveite o ambiente 
descontraído da praia e 
o contacto direto com 
a natureza para realizar 
exercício físico moderado. 
A mais simples forma de 
atividade física – caminhar 
– é uma opção saudável. 
Aconselhe-se com a sua 
equipa de saúde sobre a 
duração e intensidade da 
caminhada. Cumpra as boas 
práticas durante os passeios 
na praia - usar chapéu, 
óculos e protetor solar. 
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Praia e diabetes 

A pele mais 

quente 

altera a 

velocidade 

da absorção 

da insulina, 

havendo 

risco de uma 

hipoglicemia 

súbita. 

4

sigA As REgRAs 
ALiMEnTAREs
Na praia deve manter os cuidados 
alimentares aconselhados pela sua 
equipa de saúde. Prefira a água aos 
sumos de fruta ou sumos açucarados. 
Faça pequenas refeições leves e 
frescas. Comer em quantidades 
moderadas é a máxima recomendada. 
As sopas, as saladas e as frutas são 
alimentos ricos em água, que ajudam o 
organismo a hidratar-se. É totalmente 
desaconselhado o consumo de bebidas 
alcoólicas durante a exposição solar.

moderadas é a máxima recomendada. 
As sopas, as saladas e as frutas são 
alimentos ricos em água, que ajudam o 
organismo a hidratar-se. É totalmente 
desaconselhado o consumo de bebidas 
alcoólicas durante a exposição solar.

5

PRoTEjA os Pés  
dE FERidAs
É recomendado proteger os pés 
de feridas causadas por pedras, 
conchas, paus, rochas, areia quente. 
O risco de andar descalço na praia 
não é significativo para as pessoas com 
diabetes que tenham sensibilidade 
nos pés. É o caso de algumas crianças 
e jovens. Contudo, evite magoar-se. 
No trajeto para a praia e durante 
o verão pode usar calçado aberto. 
As sandálias com tiras transversais 
são as que melhor protegem os pés. 

nos pés. É o caso de algumas crianças 
e jovens. Contudo, evite magoar-se. 
No trajeto para a praia e durante 
o verão pode usar calçado aberto. 
As sandálias com tiras transversais 
são as que melhor protegem os pés. 

6

sos sEnsibiLidAdE 
diMinuídA
No caso de não ter sensibilidade 
nos pés ou de ter sensibilidade 
diminuída por causa da diabetes, 
é desaconselhado andar descalço na 
praia, exceto quando está de repouso 
na toalha. Inclusive dentro de água, 
deve usar uma proteção, por exemplo, 
sapatos próprios para desportos 
náuticos ou meias de surfista. A seguir 
ao banho deve retirar o calçado e secar 
bem os pés, inclusive entre os dedos, 
com uma toalha de algodão.



7

9

8

10

cuidAdo coM o LocAL 
dE AdMinisTRAção dA 
insuLinA
Na praia, os termómetros podem atingir 
temperaturas muito elevadas, pelo que 
deve ter em atenção o local onde realiza 
a injeção de insulina. Note que a pele 
exposta ao sol estará mais quente, o que 
altera a velocidade da absorção da insulina, 
havendo risco de uma hipoglicemia súbita. 

ATEnção Aos 
EquiPAMEnTos 
dE MEdição
O calor afeta a eficácia dos glucómetros e 
das tiras reativas de medição da glicemia. 
Tenha cuidado com o transporte dos 
equipamentos, assegurando o controlo 
adequado da diabetes.

coMo ARMAzEnAR A 
MEdicAção
Saiba que deve ter cuidados no modo como 
armazena a medicação oral e a insulina. 
O efeito da insulina pode alterar-se com 
o calor, devendo guardá-la numa caixa 
apropriada e mantendo-a em local seco 
e fresco. As temperaturas não devem ser 
superiores a 25-30 ºC nem inferiores a 
10 ºC. 

docuMEnTos quE dEvE 
TER sEMPRE consigo
Faça-se acompanhar, por escrito, da 
informação sobre a medicação que toma 
(oral ou insulina) e de um documento que 
identifique que tem diabetes. A Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal 
poderá facultar este mesmo documento.

1,5/2 L 
É a ingestão diária 
recomendada de 

água por dia.  

40  Diabetes

O calor pode afetar 

a eficácia dos 

glucómetros e das 

tiras reativas de 

medição da glicemia.

 É importante 
proteger os 
pés de feridas 
causadas por 
pedras, conchas, 
paus, rochas, 
areia quente. 

 O risco de andar 
descalço na praia 
não é significativo 
para as pessoas 
sem sensibilidade 
diminuída nos 
pés. É o caso 
das crianças e 
dos jovens com 
diabetes. 

 No caso de não 
ter sensibilidade 
nos pés ou ter 
sensibilidade 
diminuída por 
causa da diabetes, 
é desaconselhado 
andar descalço 
na praia, exceto 
quando está de 
repouso na toalha. 

 Inclusive dentro 
de água, deve usar 
uma proteção, 
por exemplo, 
sapatos próprios 
para desportos 
náuticos ou meias 
de surfista.

Viver bem a diabetes
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 Com as mãos entrelaçadas, 
estique os braços acima 
da cabeça, mantendo-os 
na linha do tronco. 

 Mantenha a coluna 
alinhada e estabilizada.

Pode optar por realizar estes exercícios 
de forma isolada. Se for o caso, realize 

antes um ligeiro aquecimento, por 
exemplo 10 minutos de caminhada.

Alongar contribui também para o autocontrolo e liberdade 
dos movimentos e para a manutenção das amplitudes 
articulares, que lhe permitem realizar tarefas básicas do dia 
a dia com maior facilidade, como vestir-se ou calçar-se. 

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

 A coluna deve manter-se alinhada 
e estabilizada.

 Cruze um braço sobre o peito. 

 Com a mão do braço oposto, pressione 
o cotovelo em direção ao corpo.

 De seguida, repita o exercício com 
o outro braço.
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Viver bem a diabetes

6

EstiquE os 
braços acima 

da cabEça

1

EstiquE os 
braços atrás 

do tronco

2

exercícios para      
alongar o corpo

A coluna deve manter-se alinhada 

PrEssionE o 
cotovElo Em 

dirEção ao 
corPo

3



Estes exercícios podem também ser realizados 
como complemento de um treino cardiovascular 
(por exemplo, corrida) ou treino de força (por 
exemplo, agachamentos).

Note que os 
alongamentos 
permitem a 
diminuição 
da tensão 
muscular na 
sua vida diária.

 Puxe o calcanhar na direção da 
nádega. Mantenha os joelhos unidos. 

 Se desejar, pode apoiar o corpo 
com uma mão na parede.

 Assegure que a sua coluna se 
encontra alinhada e estabilizada.

 De seguida, repita o exercício com 
a outra perna.

  Coloque uma 
das pernas em 
extensão. 

 Mantendo a 
coluna alinhada 
e estabilizada, 
inclinando 
ligeiramente o 
tronco à frente.

 Repita o 
exercício com a 
outra perna.

 Com as pernas afastadas, incline 
lentamente o tronco à frente e relaxe, 
permitindo o arredondar das costas.
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exercícios de alongamentos

EstiquE a 
PErna E inclinE 

o tronco à 
frEntE

5

rElaxE o 
tronco à 

frEntE

6

2/3x 
por semana 
em dias não 
consecutivos

20 a 30   
segundos em cada 

alongamento

QuAnto 
ExERCíCio DE 

ALonGAMEnto 
DEvo fAzER?

TOME NOTa
Mantenha a 
respiração 

normal durante 
a realização dos 

exercícios.

Estes exercícios podem também ser realizados 

aNTóNiO fOrTuNa
professor de 

educação física 
apdp

 
 aNa Margarida 

MarquEs
edição

susaNa zENógliO
ilustração

PuxE o 
calcanhar 
na dirEção 
da nádEga

4



Se a diabetes mellitus (DM) 
é uma patologia frequente, 
a doença de Cushing (DC) 

é uma situação menos comum. 
Calcula-se uma incidência de 
cerca de dois a cinco casos por 
milhão de habitantes por ano. 
A prevalência de DC poderia ser 
reduzida se houvesse um despiste 
sistemático nos doentes com 
características que se relacionam 
com o hipercortisolismo crónico, 
tais como a hipertensão arterial, 
a obesidade ou DM. A prevalência 
da DM em doentes com DC é de 
cerca de 20 a 50%1. Uma outra 
questão bastante pertinente 
prende-se com a prevalência de 
DC nos doentes com DM, já que 
o tratamento etiológico desta 
situação pode levar à normalização 
da glicemia e à cura da DM. 
Os poucos estudos prospetivos 
realizados apontam para uma 
prevalência de 2 a 5% de casos 
de DC em doentes diabéticos2. 
Sendo a prevalência da DM 
e da DC bastante diferentes, é 
na fisiopatologia que se estabelece 
a relação entre estas duas doenças.

A DC caracteriza-se por 
uma produção excessiva 
de glucocorticoides. 
O desenvolvimento de DM 
na DC deve-se a uma ação 
direta e indireta desse excesso 
de glucocorticoides sobre 

o metabolismo da glicose. O 
cortisol induz um aumento 
da gliconeogénese no fígado, 
bem como uma diminuição 
da sensibilidade à insulina, 
tanto no fígado como no músculo. 
Além disso, a distribuição 
particular da obesidade na DC, 
com predominância da obesidade 
visceral, contribui para 
o agravamento da resistência 
à insulina e para o desenvolvimento 
da síndrome metabólica típica 
nesses doentes. 

Finalmente, o excesso de 
glucocorticoides é capaz de atuar 
sobre as células beta pancreáticas 
e inibir a secreção de insulina. Este 
processo de inibição da secreção 
de insulina é, provavelmente, o 
passo decisivo para a passagem 
de uma diminuição da tolerância 
a glicose para a DM3. Como se 
depreende da fisiopatologia, 
existem muitos aspetos clínicos 
em comum entre a DM e a DC, 
além da alteração do metabolismo 
da glicose, verifica‑se a elevada 
prevalência nas duas situações de 
obesidade central, hipertensão, 
e dislipidémia3. É importante 

proceder a uma completa e cuidada 
avaliação clínica das pessoas com 
DM, que permita diagnosticar 
uma possível DC em que o 
tratamento etiológico pode levar à 
normalização glicémica2. Segundo 
as guidelines publicadas em 2010 
justifica‑se um rastreio da DC 
em doentes com características 
clínicas sugestivas, nos casos 
de incidentalomas da suprarrenal 
ou nos casos de doentes com 
DM e HTA não controlados, 
apesar de tratamento adequado4. 
Encontramos níveis de depressão e 
traços depressivos de personalidade 
com frequência aumentada nas 
pessoas com diabetes – e por 
vezes também associada a um 
pior controlo. Pode, também aqui, 
ser difícil conhecer o início da 
história, dada a estreita relação 
entre comportamento alimentar 
e excesso de peso e obesidade, 
e desta com a diabetes. Fatores 
como o excesso de peso, obesidade 
e diabetes, por si, podem 
condicionar também uma maior 
dificuldade de aceitação do próprio, 
com reforço dos componentes 
depressivos do seu comportamento.

alterações HOrMONaIs

A DC caracteriza-se por uma produção 

excessiva de glucocorticoides.

CARLOS 
FERNANDES

eNDOCrINOlOGIsta 
Da apDp

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

perGuNta eNvIaDa pOr HerílIa COsta

“qual a relação entre a doença 
de cushing e a diabetes?”

20-50%
É a prevalência da DM 
em doentes com DC. 
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ANA RAIMUNDO
COSTA

DIetIsta 
Da apDp

DicaS úTeiS:

perGuNta eNvIaDa pOr eMaIl

“o chocolate Preto 
engorda?”

 O papel do 
chocolate preto 
como protetor 
cardiovascular 
tem sido 
muito falado 
ultimamente 
devido à sua 
riqueza em 
flavonoides 
(polifenóis). 

 Quanto maior 
a percentagem 
de cacau presente 
no chocolate, 
maior o teor 
em flavonoides 
(exemplo: 
chocolate preto/
culinária com 
45-85% de cacau 
versus chocolate 
de leite com 5-7% 
de cacau).

T al como qualquer outro 
produto alimentar, 
o chocolate preto, se 

consumido em excesso, pode 
provocar um aumento de peso.

O papel do chocolate preto 
como protetor cardiovascular tem 
sido muito falado ultimamente 
devido à sua riqueza em 
flavonoides (polifenóis). Estas 
substâncias – presentes no cacau 
– conferem-lhe propriedades 
antioxidantes com efeitos 
significativos na saúde vascular, 
nomeadamente na redução do 
colesterol total e das LDL (“mau 
colesterol”), na redução da pressão 
arterial em casos de hipertensão 
arterial e na melhoria da função 
endotelial. Quanto maior a 
percentagem de cacau presente 
no chocolate, maior o teor em 
flavonoides (exemplo: chocolate 

preto/culinária com 45-85% 
de cacau versus chocolate de leite 
com 5-7% de cacau).  

No entanto, os estudos indicam 
que seria necessário ingerir cerca 
de 70-100 g de chocolate preto 
para se verificarem os benefícios 
descritos anteriormente.

Para além de cacau, no chocolate 
preto existe também em grande 
quantidade gordura (manteiga de 
cacau e gordura de leite) e açúcar.

Quando analisada a sua 
composição nutricional, podemos 
constatar que cem gramas de 
chocolate preto contêm cerca 
30-40% de gordura (da qual 
20% é saturada), cerca de 50% 
de hidratos de carbono (dos 
quais 40% são açúcares) com 
um valor calórico total que ronda 
as 500 Kcal. Esta composição 
é variável tendo em conta o seu 

teor em cacau, quanto maior 
a percentagem de cacau, menor 
a quantidade de açúcares.

Deste modo, o chocolate 
preto não deve ser consumido 
como forma de tratamento 
ou de prevenção de doenças 
cardiovasculares pois em 
quantidades excessivas pode 
contribuir para o aumento do 
peso corporal. O seu consumo 
deverá, por isso, ser ocasional 
e em quantidades moderadas, 
tendo por base uma alimentação 
saudável e equilibrada e um estilo 
de vida ativo.

 Tal como 

qualquer 

outro produto 

alimentar, 

o chocolate preto, 

se consumido 

em excesso, 

pode provocar 

um aumento 

de peso.

DIaBetes e CONtrOlO De pesO

Consultório
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MARIA JOÃO
AFONSO

NutrICIONIsta
Da apDp

 A regularidade 
aconselhada para 
se pesar depende 
dos objetivos 
pretendidos, 
e da vigilância 
necessária 
acordada com 
a equipa de 
saúde.

 As variações do 
peso nem sempre 
se relacionam 
com variações dos 
níveis de gordura 
corporal. 

  Várias 
situações podem 
fazer variar o 
resultado do peso 
na balança, num 
mesmo dia.

perGuNta eNvIaDa pOr eMaIl

“devo Pesar-me 
regularmente?”

o  peso corporal total 
resulta do somatório 
do peso do tecido 

adiposo, mas também dos 
músculos, órgãos, ossos 
e fluidos corporais, e vários 
fatores contribuem para 
a sua variação: o crescimento, 
o envelhecimento, 
a alimentação, o exercício 
físico e algumas doenças. 
É importante saber que 
as variações do peso nem 
sempre se relacionam 
com  variações dos níveis 
de gordura corporal e que 
várias situações podem fazer 
variar o resultado do peso 
na balança, num mesmo dia.

Assim, a regularidade 
aconselhada para se pesar 
depende dos objetivos 
pretendidos, e da vigilância 
necessária acordada com 
a equipa de saúde no caso 
de haver uma situação clínica 
que possa induzir variações 
no peso (por exemplo, 
doenças renais, doenças 
gastrointestinais). 

Por exemplo, se o objetivo 
é vigiar para manter um peso 

saudável, a pesagem mensal 
pode ser suficiente. Mas 
em caso de excesso de peso 
ou obesidade, se o objetivo 
é seguir um plano para 
perda de peso, aconselha-se 
geralmente a pesagem 
semanal, suficiente para se 
avaliar a variação ponderal 
e perceber se os objetivos 
acordados com a equipa de 
saúde vão sendo atingidos. 
No caso de uma situação 
clínica que implique uma 
vigilância específica, deverá 
seguir-se o aconselhamento 
da equipa de saúde.

vIGIlâNCIa e CONtrOlO DO pesO

Se o objetivo 

é vigiar para 

manter um  

peso saudável,  

a pesagem 

mensal pode  

ser suficiente.

viver bem a diabetes
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Novo Nordisk
mudar o futuro 
da diabetes
Mudar o futuro da Diabetes é o compromisso da Novo Nordisk. 
Queremos estar mais atentos, queremos aprender e queremos 
olhar para além do tratamento e, assim, ir ao encontro das 
necessidades das pessoas e das famílias que vivem com diabetes. 

Changing Diabetes® é a nossa forma de apoiar as pessoas a gerir  
e a viver com a diabetes. Hoje e amanhã.
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O Rogério tem diabetes tipo 2D
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Para conseguirem viver, as nossas 
células precisam de nutrientes e 
oxigénio, bem como da capacidade 

de eliminar todas as substâncias residuais. 
O sistema circulatório, ou cardiovascular, 
encarrega-se destas funções. Impulsionado 
pelo bombear do coração, o sangue percorre 
todo o corpo através de uma rede de canais 
chamados vasos sanguíneos. Leva nutrientes 
a todas as células e recolhe nelas todas as 
substâncias residuais.

veia cava Superior
Leva sangue ao coração a partir 
da parte superior do corpo.

veiaS JuGuLareS
São quatro, duas de 
cada lado do pescoço.

veia SubcLávia
Liga a axila à veia 
cava superior.

artéria umeraL
Uma em cada braço.

artéria carótida 
eSquerda

artéria aorta
Através da aorta, 
o sangue oxigenado 
sai do coração para ser 
distribuído por todo 
o sistema arterial.

artéria puLmonar
Leva sangue aos 
pulmões para ser 
oxigenado.

sistema 
circulatório

O sangue percorre o sistema circulatório 
descrevendo um “número 8”, com os braços a 
cruzarem-se no coração. Este grande circuito 
transporta sangue oxigenado desde o coração 
até todas as partes do corpo através das artérias 
(vermelhas) e devolve ao coração sangue pobre 
em oxigénio, através das veias (azuis).

o circuito

O sistema circulatório tem 
outras duas funções: protege 
o corpo contra infeções e 
mantém a temperatura a 37 ºC.

FunçõeS 

Viver bem a diabetes
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dimenSão
Se fossem esticados, os 

capilares sanguíneos 
dariam a volta ao mundo 

cerca de duas vezes.

veia cava inFerior
Leva sangue ao coração 
a partir da parte 
inferior do corpo.

artéria iLíaca
Fornece sangue à 
pélvis e às pernas.

veia iLíaca
A veia principal 
da anca.

artéria FemoraL
Fornece sangue 
oxigenado aos músculos.

veia FemoraL
Corre ao longo 
do músculo.

Diâmetro, num adulto, 
da artéria aorta, a maior 
do corpo humano.

2,5 cm 

Levam o sangue que é bombeado para fora do coração. 
Têm paredes espessas e elásticas para suportar a elevada 
pressão do sangue. As veias, que levam o sangue de volta 
ao coração, são muito mais finas e menos elásticas.

artériaS

túnica íntima 
externa

túnica 
média

túnica 
adventícia

Lâmina 
eLáStica

túnica íntima 
interna

©
So

l 9
0 

Im
ag

es

corpo humano
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Viver bem a diabetes

Numa situação 

de doença, os níveis 

de glicemia podem 

subir ou descer 

de forma abrupta.



o que acontece 
quando está doente
Numa situação de doença, 
como uma gripe ou 
uma infeção de pouca 
gravidade, os níveis de 
glicemia ficam mais 
instáveis, podendo subir 
ou descer de forma 
abrupta, muito devido à 
libertação de hormonas 
contra o stresse 
provocado pela doença.

alterações 
na medicação
A gestão da medicação 
durante os "dias 
de doença" deve ter 
em conta a gravidade 
da situação clínica 
e o tipo de tratamento 
que faz para a diabetes. 
Se fizer medicação oral 
ou controlar a diabetes 
com dieta e exercício 
físico, poderá ter de 

ajustar a medicação ou 
iniciar o tratamento com 
insulina. No caso de já 
fazer insulinoterapia, 
deve ajustar as doses 
aos valores de glicemia 
apresentados nas suas 
pesquisas. Se para tratar 
o problema necessitar de 
medicação específica, peça 
a orientação do médico 
assistente de forma a 
prevenir interferências no 
equilíbrio metabólico. 

plano alimentar
No caso de a doença 
exigir uma dieta 
específica, deve adaptar 
o seu plano alimentar 
com a ajuda do médico 
assistente. Caso 
contrário, mantenha 
a sua dieta, sempre com 
a preocupação de ingerir 
hidratos de carbono 
de duas em duas horas.
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Controlo e vigilância

O que deVO fazer quandO 

estou doente?
estabeleça um plano terapêutico para saber agir 
nos “dias de doença” e evitar o agravamento dos 
problemas de saúde.

adaptadO dO LiVrO da apdp "diabetes tipo 2 - um guia de apoio e orientação" 
pOr iolanda veríssimo

Quando procurar 
o médico?
Deve consultar o médico 
assistente se:

1  Permanecer mais 
de duas dias doente sem 
notar melhorias.

2  Estiver a vomitar  
e/ou com diarreia por 
mais de seis horas.

3  Os valores de glicemia 
estiverem muito acima 
do habitual.

4  Os valores de glicemia 
forem frequentemente 
inferiores a 60.

5  Tiver dor torácica, 
alterações respiratórias 
ou mau hálito.

plano de ação para 
os "dias de doença"
1  Peça orientação ao seu 

médico assistente para, 
no caso de ter de tomar 
medicação específica, não 
pôr em causa o equilíbrio 
metabólico.

2  Inclua no seu plano 
alimentar pelo menos uma 
porção de hidrato de carbono 
(por exemplo, seis bolachas 
de água e sal ou meio sumo 
de fruta) de duas em duas 
horas.

3   Opte por bebidas
como o chá ou água para 
compensar a perda de 
líquidos.
 
4  Faça mais pesquisas de 

glicemia do que o habitual 
(pelo menos quatro a cinco 
por dia).



bebidas não alcoólicas
fotografia 

RicaRdo Polónio 
Produção  

e foodstyling  
RiTa aMaRal dias  
liVinG alloWed®

adaPtado de 
Tabela da 

coMPosiÇão de 
aliMenTos

A TER EM CONTA:
  Coma fruta 

fresca em vez de 
sumo de fruta. 
Saiba que por 
exemplo um copo 
de 160 ml de sumo 
de laranja natural 
contém 22 g HC 
e 104 Kcal.

 O vinho branco é 
ligeiramente mais 
calórico do que o 
vinho tinto.

bEbidA dE COlA ligHT

dOSE: 
150 ml

0 
KCAL

0 g  
HC

ÁgUA COM HORTElÃ E liMÃO*

dOSE: 
150 ml

0 
KCAL

0 g  
HC

bEbidA dE COlA

dOSE: 
150 ml

51 
KCAL

14 g  
HC

REFRigERANTE

dOSE: 
150 ml

60 
KCAL

16 g  
HC
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Viver bem a diabetes

conheÇa e coMPaRe
calorias, hidratos de carbono e álcool

bebidas alcoólicas
CERvEjAS SEM ÁlCOOl

dOSE: 
150 ml

12 
KCAL

2 g  
HC

0 g  
Álcool

viNHO TiNTO

dOSE: 
150 ml

98 
KCAL

0 g  
HC

14 g  
Álcool

* Feito em casa



A TER EM 
CONTA

1
Embora haja 

fatores de 
risco, como os 
antecedentes 

familiares, que 
não se conseguem 

combater, o 
controlo do 

colesterol pode 
ser feito com 
a adoção de 

hábitos de vida 
saudáveis.

2
O valor desejável 

de colesterol varia 
de pessoa para 
pessoa. Quanto 

mais elevado 
o valor de mau 

colesterol, maior 
a probabilidade de 
vir a desenvolver 

doença das 
artérias 

coronárias. 

10

ESTRATégiAS  
pARA 

conTRolaR o 
colesTeRol

Inicie as refeições com sopa e acompanhe todos os pratos com 
legumes e saladas.

Evite o tabaco e a ingestão de bebidas alcoólicas.

Consuma regularmente peixe, incluindo peixe gordo, como 
sardinha, salmão ou atum, pelo menos duas vezes por semana.

Dê primazia à carne magra, como o frango, peru ou coelho.

Diminua os efeitos do stresse e da ansiedade com exercícios 
de respiração e atividades como a meditação ou o ioga.

Use azeite e óleos vegetais para temperar e cozinhar e evite a 
utilização de manteiga e banha.

Evite os fritos, molhos e refogados.

Pratique exercício físico com regularidade e livre-se 
do sedentarismo.

Evite o açúcar e os bolos, e prefira o pão integral ou de mistura.

Opte por leite e iogurtes magros.

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

vIGILÂNCIA:

20 
anos

é A idAdE A 
pARTiR dA 

QUAl SE dEvEM 
FAZER ANÁliSES 
REgUlARES AO 
COlESTEROl.

3
Meses
é O TEMpO 

QUE NÃO dEvE 
UlTRApASSAR 

SEM FAZER 
EXAMES NO 

CASO dE TER 
COlESTEROl 

ElEvAdO. 

A TER EM CONTA:
 para além 

dos cuidados com 
a alimentação 
e exercício físico, 
siga as instruções 
do seu médico 
assistente 
pois poderá 
necessitar de fazer 
medicação.

 é recomendável 
fazer análises 
aos níveis de 
colesterol de cinco 
em cinco anos. Adaptado do Livro da APDP “Diabetes Tipo 2 - Um guia de apoio e orientação”  

por Iolanda veríssimo

dicas e estratégias
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 Pessoa Idosa

na
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Viver bem a diabetes

Saiba mais sobre a gestão da diabetes 
tipo 2 depois dos 65 anos e fique a par 
dos principais cuidados que deve ter.
AdAptAdo do LiVro dA Apdp “Diabetes tipo 2 - Um gUia De apoio e orientação” 
por iolanDa veríssimo

Os cuidados na vigilância e controlo 
da diabetes na pessoa idosa 
têm algumas especificidades, 

sobretudo devido à probabilidade 
de nesta fase já existirem ou poderem 
vir a surgir outros problemas 
de saúde associados.
É também nesta faixa etária que 
as complicações da diabetes podem 

ser mais frequentes e difíceis de tratar. 
O tipo de controlo da diabetes que se faz 
aos 20 anos pode ser por isso bastante 
diferente da vigilância que é necessária 
aos 65, altura em que os valores ditos 
normais estão um pouco acima dos 
estabelecidos para as idades mais jovens, 
e em que o risco de hipoglicemias deve 
ser alvo de especial atenção. 

COntrOle a 
diabeteS nO 
dia-a-dia 
A primeira abordagem 
para um bom controlo da 
diabetes é a adoção de um 
estilo de vida saudável, que 
associe uma alimentação 
equilibrada à prática 
regular de exercício. Nas 
situações em que este 
controlo não é suficiente, o 
médico assistente poderá 
prescrever o tratamento 
com medicação oral ou 
administração de insulina.

Siga uma dieta equilibrada
Tal como acontece em qualquer outra idade, é crucial 
fazer uma gestão dos níveis de glicemia através de 
algumas mudanças saudáveis no plano alimentar. 
As dificuldades em controlar os níveis de colesterol, 
triglicéridos e pressão arterial podem ser maiores 
nesta fase da vida, pelo que deve aconselhar-se 
com o seu médico assistente ou dietista para poder 
adaptar a sua alimentação e prevenir complicações. 
Embora o seu plano alimentar deva ser adaptado às 
suas características individuais, existem algumas 
recomendações gerais que deve ter em conta, como 
evitar ao máximo os fritos e as refeições gordurosas, 
reduzir o consumo de sal e beber bastante água. 
Tenha o cuidado de incluir na sua dieta alimentos 
ricos em fibra, como o pão de mistura, as lentilhas 
ou o grão, bem como frutas e legumes. 



a ter em 
COnta:
Os valores da 
glicemia ditos 
normais no 
idoso estão um 
pouco acima dos 
estabelecidos para 
as idades mais 
jovens.

Evite o risco de 
hipoglicemias 
e faça-se 
acompanhar 
de dois ou três 
pacotes de açúcar.

A idade 
acelera o risco 
complicações, por 
isso deve fazer um 
controlo rigoroso 
dos níveis de 
glicemia, tensão 
arterial, colesterol 
e outros lípidos no 
sangue. 

Como evitar a 
hipoglicemia:

 tenha o cuidado 
de não mudar 
drasticamente 
o horário das 
refeições.

 não omita os 
lanches a meio 
da manhã ou da 
tarde. 

 as refeições 
devem coincidir 
com as horas de 
maior ação de 
insulina.
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diabetes na pessoa idosa

 É crucial 

fazer uma 

gestão dos 

níveis de 

glicemia 

através de 

algumas 

mudanças 

saudáveis 

no plano 

alimentar.



1  Vigie os níveis de glicemia, tensão arterial 
e colesterol com regularidade.

2  Siga um plano alimentar saudável, adaptado 
às suas necessidades e validado pelo seu médico 
assistente ou dietista.

3  Pratique atividade física com as precauções 
adequadas (coma antes de fazer exercício 
ou diminuía os níveis de insulina).

4  Siga as recomendações do seu médico 
assistente no caso de necessitar de tratamento 
com o uso de medicação oral ou insulina.

5  Regularize o horário das refeições e prática 
de exercício físico para prevenir hipoglicemias.

6  Leve sempre consigo dois ou três pacotes 
de açúcar, assim como uma identificação 
que diga que tem diabetes.

7  Converse com os seus familiares 
para que estes estejam atentos e saibam 
agir perante uma crise de hipoglicemia. 

8  Faça uma vigilância regular, 
com exames periódicos, dos órgãos mais 
suscetíveis de sofrerem com as complicações 
da diabetes (olhos, rins, coração, entre outros).

9  Tenha cuidados diários com os pés 
(limpeza, vigilância, opção por meias 
e calçado adequados) para afastar o risco 
de amputações.

diCaS para viver bem COm a diabeteS depOiS dOS 65
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O pé diabético 
é uma das 
complicações mais 
frequentes da 
diabetes e uma das 
principais causas 
de amputação. 
para evitar esta 
complicação deve: 

 lavar os pés 
todos os dias 
com água tépida;

 utilizar gel de 
banho ou sabonete 
com pH neutro;

 Secar bem 
os pés depois de 
os lavar, passando 
suavemente com 
a toalha entre os 
dedos;

 usar vinagre de 
cidra ou maçã nas 
unhas e pele, para 
prevenir fungos;

 Olhar para os 
seus pés de forma 
a certificar-se 
de que não tem 
nenhuma ferida;

 Optar por meias 
de lã ou algodão, 
sem costuras 
nem elásticos;

 usar calçado 
apropriado que 
respeite alguns 
requisitos de 
qualidade.

COmO DEVE 
CuiDAR DOS 

PéS?

Tenha o cuidado de incluir na sua 

dieta alimentos ricos em fibra, como 

o pão de mistura, as lentilhas ou o 

grão, bem como frutas e legumes.

mantenHa-Se ativO
A par de uma alimentação saudável, 
o exercício físico melhora a sensibilidade 
à insulina, contribui para que mantenha um 
peso equilibrado e distribui melhor a gordura 
pelo corpo. O simples caminhar já ajuda 
a aproveitar melhor o açúcar que circula no 
organismo. No entanto, lembre-se de que há 
cuidados extra que deve garantir antes de 
se exercitar: faça uma refeição a mais antes 
da prática de exercício ou ajuste a quantidade 
de insulina administrada e leve sempre 
consigo identificação e dois ou três pacotes 
de açúcar para o caso de ser necessário 
compensar o excesso de esforço. 

evite HipOgliCemiaS
A hipoglicemia acontece quando os valores de glicemia 
estão baixos, normalmente abaixo dos 50 mg/dl, 
situação que é muito comum nesta idade. Os níveis 
de glicemia baixam com a libertação de hormonas 
do stresse, que pode resultar de uma situação de 
fome súbita, cansaço com perda de forças ou mesmo 
do nervosismo. É por isso que deve estar atento no 
seu dia-a-dia para evitar cometer erros que possam 
dar origem a uma crise de hipoglicemia. Por exemplo, 
um engano a medir a quantidade de insulina, 
a desorganização nas refeições ou a prática de mais 
exercício físico do que o habitual sem serem tomadas 
as devidas precauções, são fatores que podem estar 
por trás de uma quebra nos níveis de glicemia. 

Viver bem a diabetes
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Os principais 
sintomas de 
hipoglicemia são 
dor de cabeça, 
confusão ligeira, 
alterações de 
fala, vómitos. 

perante eSta 
SituaçãO:

deve parar o que 
está a fazer, se 
possível fazer 
uma pesquisa de 
glicemia

ingira 
imediatamente 
dois pacotes de 
açúcar (que deve 
trazer sempre 
consigo), ou um 
sumo. 

Se não se sentir 
melhor após três 
a cinco minutos, 
deve repetir este 
procedimento. 

AgiR 
PERAnTE A 

hiPOgLiCEmiA

1

2

3

27%
das pessoas entre 
os 60 e os 79 anos 

tem diabetes

A atividade física diária faz 
parte do controlo da diabetes.

previna COmpliCaçõeS 
A idade pode acelerar o aparecimento 
de complicações da diabetes em vários órgãos 
do corpo. As lesões mais comuns podem afetar 
os olhos, rins, coração, membros inferiores e pés, 
resultando em complicações como a retinopatia, 
neuropatia, nefropatia e doença cardiovascular, 
havendo ainda a ameaça de problemas de 
disfunção sexual e infeções. Estas complicações 
podem evoluir sem que se dê conta, pelo que 
deve sempre procurar fazer uma vigilância regular 
dos órgãos mais sensíveis (olhos, rins, coração, 
entre outros) para além de cumprir um controlo 
rigoroso dos níveis de glicemia, tensão arterial, 
colesterol e outros lípidos no sangue.

diabetes na pessoa idosa

prOCure apOiO
A Associação Protectora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP) oferece vários cursos 
de formação para o apoio à pessoa idosa 
com diabetes e aos seus respetivos familiares. 
Para além dos “Sábados Desportivos”, 
dedicados à atividade física e dirigidos a 
todos os interessadas em realizar exercício 
num ambiente descontraído e de forma 
gratuita, a Escola da Diabetes oferece formação 
especializada, como é o caso dos cursos 
“Cuidados para a pessoa idosa com diabetes” 
ou “Conversas de diabetes para pessoas com 
diabetes tipo 2”. (Mais informações através de: 
cursos@apdp.pt ou 213 816 130/140). 



A diAbetes nos dois lAdos! 
Era ainda uma criança, com nove anos, quando me foi 
diagnosticado diabetes mellitus tipo 1. Os sintomas eram 
evidentes: polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso 
acentuada. O conceito de diabetes, nomeadamente, a diabetes 
mellitus tipo 1 era algo novo para mim e para a minha família. 
Iniciei o tratamento com o controlo diário da glicemia, 
administração diária de insulina e uma dieta mais equilibrada, 
de modo a recuperar o meu controlo metabólico. Passou-se 
mais de um ano de adaptação e o controlo da diabetes 
não se verificava, a perda de peso continuava, assim como 
os internamentos no hospital. Fui assim transferida para 
o serviço de Endocrinologia, do Hospital Dona Estefânia 
(HDE), e após várias análises e uma endoscopia, a suspeita 
confirmou‑se e foi‑me diagnosticada a doença celíaca; outro 
conceito que até então desconhecia. Aos poucos fui-me 
adaptando. A mudança nas rotinas diárias, horários, cuidados 

pessoais e hábitos alimentares foi radical, rigorosa e gradual. 
No entanto, com o apoio da minha família e amigos, encarei 
sempre da melhor forma ambas as patologias, tentando sempre 
conciliá-las em prol do meu bem-estar e qualidade de vida. 

Passou-se a adolescência, as frequentes consultas 
de rotina no HDE e hoje, com 20 anos, estou a tirar 
a licenciatura em Dietética, na Escola Superior de Saúde 
de Leiria. Foi uma escolha baseada no meu estilo de vida, 
na minha diabetes e na doença celíaca. 

Atualmente, nada podia ser mais gratificante para mim, 
a nível pessoal e profissional, que poder estar a realizar 
um estágio na área da Nutrição Clínica, no Serviço de 
Endocrinologia do HDE, onde fui seguida durante tantos anos 
e onde sei que, e agora, do outro lado, posso ajudar outras 
crianças e adolescentes a conhecer melhor e a lidar com a 
diabetes em conjunto com a alimentação, assim como eu fiz!

Carina Cardoso Lourenço, 20 Anos, ProençA-A-novA, AssociAdA dA APdP

Hoje, com 20 anos, estou a tirar a licenciatura em Dietética,  

na Escola Superior de Saúde de Leiria. 
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Viver bem a diabetes

SOBRE A APDP 
«Há um limite 
para as pessoas 
falarem das 
coisas. Digamos 
que há um 
limite de amor. 
Quando eu amo 
exacerbadamente 
uma pessoa, não 
posso falar dela, 
isto é, não tenho 
palavras que me 
satisfaçam para 
eu justificar tão 
grande dedicação. 
Eu sinto um 
bocado isso com 
a Associação 
Protectora 
dos Diabéticos 
de Portugal.»

DIAGNÓSTICO DA DIABETES. 
O médico foi muito simpático 
e disse-me: «Você tem uma 
vida espantosa e para continuar 
só precisa de ter um pouco 
de coragem.O que você tem é 
diabetes, a diabetes não mata!». 
Eu estava à espera de um cancro 
no pulmão, mas afinal era só essa 
coisa “simples” de ser diabético. 

O QUE MUDA NA VIDA DA PESSOA 
COM DIABETES. Ter diabetes 
é uma tomada de consciência. 
É uma chamada de atenção à 
vida desregrada que eu fazia, a 
uma certa promiscuidade entre 
comida, bebida e noitadas e 
festas. Ser diabético obriga-nos 
a regressar ao bom senso.  

ACEITAÇÃO DA DOENÇA. 
As pessoas questionam-se 
“Porquê eu?”, mas porque não 
colocarmos “Por quê os outros?”. 
Podemos ter sempre a visão de 
fotógrafo e procurar outro ângulo 
para ver as coisas.

ESTILOS DE VIDA. Basta ler a 
história da alimentação para 
perceber por que é que a diabetes 
é uma doença recente e cada vez 
mais difundida pela humanidade. 
O homem comia para sobreviver 
e, sobretudo no pós-Segunda 
Guerra mundial, começou a 
comer por prazer e, em alguns 
casos, em excesso. 

COMER COM MODERAÇÃO. 
Quando há uma contenção culta, 
cumprir esse limite não é uma 
obrigação, é uma vitória.  
Esta é a lei ética do diabético. 

COMER MENOS. Eu percebi 
que a quantidade daquilo que 
se come é mais um hábito do 
que outra coisa. É evidente que 
toda a gente sabe que devemos 
levantar-nos da mesa com um 
pouco de apetite e que o cérebro, 
infelizmente, é um bocado 
vagaroso a receber a informação 
de que já recebemos alimento 
suficiente. 

ANTÓNIO HOMEM 
CARDOSO
«Podemos ter sempre a visão de fotógrafo e procurar 
outro ângulo para ver as coisas.»

FOTÓGRAFO E ESCRITOR

texto ANA MARGARIDA MARQUES
fotografia L. RIBEIRO

PERFIL
António Homem Cardoso 
nasceu em 1945 em São Pedro 
do Sul. É casado, tem dois 
filhos e é avô. O fotógrafo e 
escritor português vive em 
Lisboa desde os dez anos de 
idade. Iniciou a sua atividade 
na fotografia comercial. Foi 
repórter de imprensa até aos 
30 anos. Dedicou-se depois a 
diferentes géneros artísticos 
na área da fotografia. É autor 
de 94 obras, tendo inclusive 
recebido alguns prémios 
nacionais e internacionais. 





Viver bem a diabetes

FOTÓGRAFO 
OFICIAL DA CASA 
REAL PORTUGUESA
«Sou companheiro 
de grandes 
viagens do Senhor 
Dom Duarte (de 
Bragança).»

CURIOSIDADE 
«Um dia um 
mestre taoísta 
disse-me que 
eu ia ter muita 
dificuldade 
em chegar aos  
60 anos.»

PAIXÕES
«Durante anos fiz 
uma boa coleção 
de automóveis e de 
motas antigas.»
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RESTRIÇÕES Q.B. 
As limitações da diabetes não 
são assim tantas. Veja o que 
era a tristeza imensa se nós 
voássemos como as águias 
e de repente nos cortassem 
as asas. Ficávamos reduzidos 
à visão da terra com os pés 
assentes nela. Isso é que seria 
um desgosto muito grande. 

O LADO BOM DA DIETA. 
Perde-se peso e fica-se mais 
elegante, o que também tem 
o seu lado positivo.

SOU UM ANTIDESPORTO POR 
NATUREZA. Resolvi passar a 
andar a pé e descobri sítios 
que nunca tinha visto de 
mota ou de carro, e comecei 
a fazer livros que foram 
resultado desses passeios.

ESCRITA E FOTOGRAFIA. 
Tenho 94 livros publicados. 
É claro que fazer livros de 
fotografia é mais fácil do que 
fazer livros escritos.

GOSTO DE PASSEAR JUNTO 
AO TEJO. É um rio mar, um 
rio mãe, um rio espantoso. 

HOMENAGEM AO SILÊNCIO. 
Ando a fazer um novo livro 
sobre o silêncio de Lisboa. 
Já comprei dois pares de 
aparelhos mas não consigo 
usá-los, porque acho que 
ouvir bem é uma violência.

TIVE SORTE COM DUAS 
COISAS: A DIABETES E A 
PROFISSÃO. A diabetes 
aparece quando eu já 
estou cheio de mundo. Já 
tinha visitado os cinco 
continentes. Já tinha 
fotografado quase tudo o 
que havia para fotografar à 
época. E quanto à fotografia, 
também vim para ela quando 
as coisas eram difíceis e 
pouca gente queria esta 
profissão. 

VISÃO FOTOGRÁFICA. 
Aconselho vivamente as 
pessoas com diabetes a 
interessar-se por fotografia. 
Porque a fotografia é 
sempre uma redescoberta 
das coisas. Às vezes a ideia 
que temos de uma coisa 
é profundamente alterada 
pela visão fotográfica. Além 
de que Portugal é talvez o 
melhor país da Europa para 
fazer fotografia, isto é aquele 
que tem melhores condições 
para fazer fotografia.

CAMINHOS. Um conselho 
que posso dar às pessoas 
com diabetes é fazer as 
peregrinações, não pela 
peregrinação em si, mas pela 
capacidade de se fazer uma 
coisa, de chegar a um sítio  
a que a gente se impôs 
chegar. Já fiz os Caminhos de 
Santiago e de Fátima.  

A diabetes 

aparece 

quando eu já 

estou cheio 

de mundo. Já 

tinha visitado 

os cinco 

continentes.

AVENTURAS
«Uma vez fiquei 
preso nos Bijagós 
e fiquei dois dias a 
comer ostras sem 
limão. Também 
enjoei as ostras 
por uns meses.»

motas antigas.»



«Não tenho clube. 
Fui motociclista 
sem pertencer 
a clubes  de 
motociclistas. 
Pratiquei 
desporto 
automóvel sem 
pertencer a 
nenhum grupo 
de desportistas 
automóvel. Sou 
um marginal 
com uma moral 
saudável.»
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RELIGIÃO. Numa manhã de 
sol sou perfeitamente ateu, 
numa noite de trovoada tenho a 
tendência para ser religioso que 
nunca mais acaba. Outro dia abro 
a janela, o sol brilha e lá volto 
ao meu ateísmo com uma força 
muito grande. 

VENCER O PESSIMISMO. Essa 
coisa não vai lá com conselhos. 
Ou se nasce otimista ou se nasce 
pessimista. É um talento natural, 
como saber cantar ou jogar 
futebol.

GENTE URBANA. A maioria 
das pessoas que hoje vive 
nos centros urbanos nunca viu 
um cogumelo, um carreiro de 
formigas. É preciso ver que a 
natureza criou tudo, alterou tudo. 

SEDENTARISMO. Não fomos 
feitos para isso. Fomos feitos 
para ver atividade, para ver 
o mundo, para fazer coisas.

VIDA SOCIAL. Ando por aí como 
sempre andei, dantes mais folião, 
agora mais pacífico. A idade 
também me ajudou. Durante 
muito tempo mantive uma vida 
social ativa. 

FADO E POETAS. A música 
passa-me um bocado ao lado. 
Não sou dotado para o ouvido. 
O que mais oiço é fado, não pela 
música, mas porque tem poemas 
absolutamente espantosos, e 
hoje que a Sophia (de Mello 
Breyner Andresen) vai para o 
Panteão, é um bom dia para 
recordar os poetas. São a coisa 
melhor que o mundo criou desde 
que inventou o Homem.

AMBIÇÃO. Acho que há pessoas 
que têm ambições desmedidas.
Nunca quis ser muito alto. Nunca 
quis ser muito rico. Nunca quis 
ser muito bonito. Nunca quis 
ser nem mais nem menos do que 
aquilo que sou. 

PRÉMIOS. Nunca concorri a um 
prémio. Os prémios que tenho 
foram-me dados, não contra 
a minha vontade, agora fazer 
um esforço para provar que sou 
melhor do que os outros foi uma 
coisa que nunca me interessou 
na vida. 

NÃO GOSTO DE GRUPOS. Não 
tenho clube. Fui motociclista 
sem pertencer a clubes  de 
motociclistas. Pratiquei desporto 
automóvel sem pertencer a 
nenhum grupo de desportistas 
automóvel. Sou um marginal com 
uma moral saudável.

TEMPOS LIVRES. Um fotografo 
não tem tempos livres. 

LAZER. Leio e vejo cinema.

ESPERANÇA. A vida é um livro 
infinito de coisas que não nos 
apetece fazer. Há que ver a parte 
boa das coisas! 

entrevista

PESSOAS 
«Conheço os reis 
e gente que vive 
do rendimento 
social de 
inserção, e tenho 
igual respeito 
por todos.»

POLÍTICA 
«Conheci muitos 
políticos deste 
país e fotografei 
quase todos.»

 Fomos feitos 

para ver 

atividade, 

para ver o 

mundo, para 

fazer coisas. 
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APDP É CENTRO 
DE INVESTIGAÇÃO

A sua APDP

Por ANA MARGARIDA MARquES

Saiba mais sobre o trabalho dos investigadores para responder aos atuais desafios 
na área clínica da diabetes e beneficiar a saúde das pessoas.

Projetos, estudos e ensaios clínicos são desenvolvidos por diversas equipas multidisciplinares.
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O mais recente 
projeto a ser 
lançado na APDP, 
o PRE-START, 
é diretamente 
financiado pela 
União Europeia 
para a avaliação 
de risco de 
desenvolvimento 
de diabetes tipo 2 
em adolescentes 
em idade escolar 
e desenvolvimento 
de estratégias 
para a sua 
prevenção nessa 
faixa etária. 
 
Trata-se de 
um trabalho 
simultâneo em 
cinco países 
europeus, tendo 
a APDP-ERC como 
líder da equipa 
portuguesa, 
envolvendo 
investigadores, 
educadores, pais 
e alunos. 

sabia que?

O qUE é O CEnTRO DE 
EDUCAçãO E InvESTIgAçãO 
DA APDP?

A investigação tem feito parte da APDP nos seus 
mais de 80 anos de história. Portanto, a instituição 
não poderia deixar de responder de forma dinâmica 
aos atuais desafios que a investigação clínica 
enfrenta, nomeadamente na forma crescente 
como se aliam as ciências básicas ao meio 
médico, e os imprescindíveis desenvolvimentos 
para a tradução desse conhecimento adquirido 
em benefícios reais para os pacientes. 

TRAjETO CROnOlógICO
Desde 2002, a vertente de investigação tinha 
sido conduzida pelo Departamento de Estudos, 
Projetos e Ensaios Clínicos. Em 2011, fruto da 

maior colaboração com investigadores de várias 
instituições académicas e participação em projetos 
nacionais e internacionais, foi também criado 
o Centro de Educação e Investigação da APDP 
(APDP-ERC).

PRInCIPAl ObjETIvO
A principal motivação é a de complementar a vasta 
experiência dos profissionais de saúde da APDP 
com a capacidade científica de investigadores 
que, tendo vindo a desenvolver por muitos anos 
trabalhos na área da diabetes, o faziam sem ligação 
direta ao meio clínico e ao contacto com as pessoas 
com diabetes.

ROgéRIO RIbEIRO
investigaDor Do 
aPDP‑erC (eDuCation 
anD researCh Center), 
resPonDe:
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Pela complexidade inerente ao protocolo dos ensaios 
clínicos, é essencial um elevado nível de coordenação 
e organização para a concretização do Núcleo de Ensaios 
Clínicos da APDP. 
Uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de cardiopneumologia, 
técnicos de análises clínicas, administrativos, entre outros, 
desempenha um papel crucial em todo este processo. Aqui 
estão incluídas a salvaguarda das questões éticas por uma 
Comissão de Ética própria e o recrutamento de doentes, 
assistido por triagem informática.

PROTOCOlO DO ESTUDO: COmO fUnCIOnA?
Perante um potencial participante, é realizado o convite 
para participar no estudo, altura em que lhe é entregue 
o consentimento informado, para que possa ler, levar 
para casa e analisar com quem lhe parecer melhor. 
Somente após esclarecidas todas as dúvidas e questões, 
e mantendo-se o interesse em participar, o consentimento 
é assinado e datado, dando-se início a todo um processo 
de acompanhamento que inclui o habitualmente realizado 
na APDP e o proposto pelo protocolo do estudo.
Desta forma, a segurança e a qualidade 
do acompanhamento, fundamentais no decorrer 
de um ensaio clínico, estão sempre assegurados.

AvAnçOS CIEnTífICOS E ESTUDO DE nOvAS mOléCUlAS 
DE fáRmACOS
A APDP colabora e participa em estudos observacionais, 
epidemiológicos e ensaios clínicos quando estão previstos 
benefícios para o acompanhamento e tratamento da 
diabetes, contribuindo através de um processo sistemático 
e rigoroso, para os avanços científicos e conhecimentos de 
novas moléculas de fármacos para o tratamento da diabetes, 
e assim obter ganhos em saúde para a pessoa com diabetes.

O qUE é O núClEO DE EnSAIOS 
ClínICOS DA APDP?

DUlCE DO ó
enfermeira Da aPDP  
e CoorDenaDora Do 
DePartamento De estuDos, 
Projetos e ensaios ClíniCos, 
resPonDe: 

O Centro de Educação e Investigação da APDP 
é vocacionado para o largo espetro da Medicina 
Translacional.
A investigação translacional é definida como 
a investigação científica que agiliza a tradução 
das descobertas em ciências básicas em práticas 
para melhorar a saúde humana e o seu bem-estar. 
A investigação translacional transforma, explora 
e converte descobertas científicas resultantes 
de laboratório, clínica ou estudos populacionais 
em aplicações clínicas tendo em vista potenciar 
os instrumentos de diagnóstico, monitorização 
e tratamento neste caso da diabetes. A investigação 
translacional representa assim uma evolução 
do paradigma de dicotomia entre a investigação 
básica e a aplicada na clínica. 

DO COnhECImEnTO CIEnTífICO à APlICAçãO 
ClínICA
Na APDP está em curso a criação de condições 
para um ecossistema de interdisciplinaridade 
que gera uma linguagem e uma cultura científica 
comuns entre a clínica e as ciências biomédicas. 
Da interação entre as multicompetências resulta uma 
eliminação de barreiras o que vai acelerar o processo 
de tradução entre as descobertas e o conhecimento 
científico e a exploração das suas aplicações 
clínicas. Assim, a investigação translacional na 
APDP visa o bem estar dos utentes e vai-se traduzir 
na aproximação dos conhecimentos científicos à 
pessoa com diabetes. Neste processo o envolvimento 
das pessoas com diabetes é fundamental a fim 
de melhor as podermos ajudar.

DE qUE fORmA A InvESTIgAçãO 
PODE TRAzER bEnEfíCIOS 
REAIS PARA AS PESSOAS COm 
DIAbETES?

PAUlA mACEDO
investigaDora Do aPDP‑erC 
(eDuCation anD researCh 
Center), resPonDe:



OUTROS 
TRAbAlhOS 
Em CURSO:

 alguns dos 
projetos a decorrer 
na aPDP envolvem 
diretamente as 
pessoas com 
diabetes, como é 
o projeto D2fit, que 
estuda o efeito de 
diferentes tipos de 
exercício físico na 
gestão do controlo 
glicémico.

 a aPDP pretende 
lançar vários 
estudos no futuro, 
como por exemplo 
o teCo, que se 
propõe seguir um 
grupo alargado 
de pessoas com 
diabetes tipo 1 
durante várias 
décadas.

 as sinergias 
obtidas têm 
permitido que 
o aPDP‑erC 
acompanhe 
as principais 
iniciativas 
europeias de 
financiamento 
científico, como é 
o caso do programa 
horizonte 2020, 
participando em 
dez candidaturas 
em consórcios 
internacionais 
no âmbito dessa 
iniciativa. este 
facto demonstra 
o interesse 
internacional que 
a aPDP é capaz 
de gerar. 
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A APDP-ERC TEm váRIOS 
PROjETOS DE InvESTIgAçãO 
fInAnCIADOS, A nívEl nACIOnAl 
E InTERnACIOnAl.

Os projetos da APDP-ERC englobam 
a prevalência de doença crónica 
e sua estratificação de risco, 
a gestão e disponibilidade de registos 
eletrónicos de saúde, novos alvos 
terapêuticos e investigação em fisiologia 
e fisiopatologia, avaliação de modelos 
de financiamento e de logística, educação 
de profissionais de saúde, pacientes 
e suas famílias, e sensibilização 
de grupos de risco e da população 
em geral.
A apresentação de trabalhos 
de investigação desenvolvidos na 
APDP tem sido habitual em congressos 
nacionais e internacionais. Igualmente, 
diversos trabalhos têm sido alvo de 
publicação em revistas científicas de 
impacto e/ou sido distinguidos através 
de prémios nacionais e internacionais.

COlAbORAçõES COm InSTITUIçõES 
ExTERnAS
Têm sido estabelecidas colaborações com 
instituições externas, do meio académico 
e empresarial, incluindo a consolidação 
da intervenção da APDP num cenário 
europeu de investigação, através dos 
vários projetos que tem integrado 
(SWEET, IMAGE, MANAGE-CARE, etc.), 
assim como através da sua participação 
na EIP-AHA, Parceria Europeia de 
Inovação no domínio do Envelhecimento 
Ativo e Saudável. Também no panorama 
nacional se tem observado o crescimento 
da APDP nesta área, com projetos FCT 
aprovados como instituição proponente 
ou como instituição colaboradora.

PROjETOS UlTRAPASSAm 
fROnTEIRAS nACIOnAIS
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A INVESTIGAÇÃo 
TEM FEITo PArTE 
DA APDP NoS SEUS 
MAIS DE 80 ANoS 
DE HISTÓrIA.

O envolvimento das pessoas  

com diabetes é fundamental a fim  

de melhor as podermos ajudar.  

Paula Macedo, Investigadora do APDP-ErC  
(Education and research Center)



Atualmente, a APDP 
disponibiliza programas de 
Educação em Saúde para 
todos os novos pacientes, 
com ênfase na transmissão 
de competências e alterações 
de estilo de vida. Alguns 
desses programas são 
fruto de projetos europeus, 
enquanto outros constituem 
a base para futuros 
desenvolvimentos. 

A APDP tem tido um 
importante papel no 
desenvolvimento do Estudo 
da Prevalência da Diabetes 
em Portugal, quer na sua 
primeira fase, em 2009, 
como no follow-up que 
decorre atualmente, em 
colaboração com a Direcção-
Geral de Saúde e a Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia. 
Colabora igualmente com 
inúmeras instituições 
de Ensino Superior e no 
Ensino Politécnico na 
realização de estudos e 
no acompanhamento e 
orientação de trabalhos 
de alunos de medicina, 
enfermagem, nutrição 
e psicologia de outras 
universidades e faculdades.

CURSOS DE fORmAçãO E TREInO

ATRAvéS DA SUA ClínICA E DA ESCOlA DA DIAbETES, A 
APDP AvAlIA AS nECESSIDADES DE APREnDIzAgEm DE 
PROfISSIOnAIS, PACIEnTES E CUIDADORES InfORmAIS. 

Com base nessa avaliação, nascida da observação e do diálogo, 
são fornecidos cerca de três dezenas de cursos de formação e 
treino, alguns deles com tópicos de investigação. Igualmente, 
foi implementado recentemente um Curso Pós-Graduado de 
Diabetes. Este curso constituiu uma parceria entre a APDP, 
a Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e a Faculdade de 
Higiene e Medicina Tropical. 
Para além disso, tem sido constante o interesse 
dos profissionais da APDP em desenvolver trabalhos 
de investigação que permitam melhorar o conhecimento sobre 
a diabetes e os diferentes aspetos relacionados com a gestão da 
doença, incluindo a Educação Terapêutica. Com bases nesses 
trabalhos, têm sido desenvolvidas várias teses de mestrado 
e doutoramento. 

PROgRAmAS DE 
EDUCAçãO Em SAúDE 
PARA TODOS OS 
nOvOS PACIEnTES 

PARTICIPAçãO E 
ACOmPAnhAmEnTO 
DE ESTUDOS
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lInhAS  
DE AçãO

os projetos da 
aPDP‑erC têm 
como ponto comum 
o beneficio último da 
pessoa com diabetes 
através de:

1
Procura de novas 
terapêuticas 
ou estratégias 
de prevenção 
da diabetes.

2  
aperfeiçoamento 
dos meios de 
avaliação das 
complicações 
da doença.

 3
melhorias no 
apoio educacional 
para uma melhor 
autogestão da 
doença crónica.

4
investigação 
dos modelos 
económicos que 
levem a uma efetiva 
sustentabilidade 
dos cuidados de 
saúde à pessoa 
com diabetes. 

5
elucidação 
dos diferentes 
mecanismos 
fisiopatológicos 
(distúrbios) que 
podem estar na 
base da doença.
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88.º ANIVERSÁRIO

A Associação Protetora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP) assinalou, no passado 
dia 13 de maio, 88 anos de história. 

Aquela que é a associação de doentes mais 
antiga do mundo tem vindo a modernizar‑se, 
mas o seu grande objetivo continua a ser 
defender os direitos das pessoas com diabetes 

e a sua integração na sociedade. “Educar para 
a diabetes é uma das suas missões e, a prevenção 
desta doença assustadoramente emergente 
junto da população, da sociedade civil e política 
é uma luta diária“, pode ler‑se num comunicado 
de imprensa por ocasião do 88.º aniversário 
da APDP.

«Na APDP, preocupamo-nos 
em prestar cuidados de saúde 
que permitam aumentar 
a qualidade de vida das pessoas 
com diabetes que procuram 
o apoio da associação.» 

«Somos exemplo a nível mundial 
porque adotamos um tratamento 
multidisciplinar da diabetes, 
apostando na educação terapêutica 
do doente, ou seja na sua formação 
e informação sobre a diabetes 
e as complicações associadas.» 

«Abrangendo as especialidades 
necessárias, com as estruturas 
eficazes para o efeito, tratamos 
e acompanhamos o doente como 
um todo.»

«E são cada vez mais os inscritos na 
associação, pelo que se mantém ano 
após ano o nosso desejo de continuar 
a estabelecer parcerias que nos 
permitam evoluir em matéria 
de investigação e de infraestruturas 
modernas para a adequada 
assistência à pessoa com diabetes.» 

«De realçar ainda o papel que 
temos desenvolvido no sentido 
do envolvimento transversal 
e fundamental com os vários setores 
da sociedade em busca de políticas 
integradas e melhoradas».

Agir e lutar contra a diabetes é uma das principais linhas de ação 
da instituição fundada por Ernesto Roma para ajudar as pessoas 
com diabetes.

REAÇÕES LuíS GArDEtE CorrEiA, PrESiDENtE DA APDP:

NOtE quE:
 A APDP é 

referenciada como 
o primeiro centro 
de educação 
da Federação 
Internacional 
da Diabetes, em 
todo o mundo.

 É vasta a oferta 
formativa de que 
a APDP dispõe 
para profissionais 
de saúde, 
pessoas com e 
sem diabetes, 
na sua Escola da 
Diabetes, como 
é o caso dos 
Cursos de Cozinha 
Saudável.

Fundada a 13 
de maio de 1926 
por Ernesto 
Roma, a APDP 
surgiu como 
instituição 
destinada a 
lutar contra a 
diabetes, junto de 
pessoas pobres. 
Viveram‑se 
88 anos e a 
associação 
mantém o 
compromisso 
de apoiar a 
pessoa com 
diabetes 
na promoção 
dos cuidados, 
do tratamento 
e da prevenção.  

SAbiA quE:
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150 mil 
É o número de 

utentes inscritos 
acompanhados 

diariamente 
em registo 

de proximidade.

18.595 
É o número 

total de pessoas 
observadas nas 

consultas médicas 
das diversas 

especialidades.

27.983 
É o total 

de consultas 
de diabetologia 

na APDP.

58.335 
É o número de 

consultas médicas 
das diversas 

especialidades.

14.222 
É o número de 

pessoas que foram 
observadas e 

orientadas na área 
da diabetologia, 
das quais 3 424 

recorreram pela 
primeira vez à 

APDP.

Por ocasião das 
comemorações do 
88.º Aniversário, 
foi entregue uma 

Menção Honrosa a 
Luíz Miguel Santiago, 
Liliana Constantino, 

Philippe botas 
e Paula ricardo 

Miranda, da uCSP 
Eiras, que pertence 

ao Agrupamento 
de Centros de 

Saúde (ACES) baixo 
Mondego i.

o Presidente Luís 
Gardete e o Diretor 

Clínico, João raposo.

Para assinalar a 
ocasião foi também 

realizada uma 
homenagem àqueles 
que há mais de meio 

século vivem com 
a doença.

2

1

3

A APDP EM 
NúMEroS

2

3

1
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A sua APDP

Localizada em Lisboa, na Rua do Sol ao 
Rato, 11, a Escola da Diabetes, da Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), 
vai organizar novos Cursos de Cozinha 
Saudável.

Orientados por um chefe de cozinha e uma 
dietista, os cursos pretendem associar o 
convívio e a descontração a uma componente 
educativa. Os participantes colaboram na 
preparação das receitas. 

Enquanto as pessoas cozinham, com a ajuda 
do chefe de cozinha, os formandos conversam 
sobre alimentação e estratégias para a tornar 
mais saudável, com a moderação da dietista.

Refeições LigeiRas de inveRno 
Não só as refeições de “faca e garfo” têm 
de ser completas. O curso Refeições Ligeiras 
de Inverno pretende oferecer receitas para, 
de forma rápida, sem sujar tachos e panelas, 

preparar uma refeição completa. Receitas como 
tartes, saladas e sopas serão apresentadas aos 
participantes.

Pequenos-aLmoços e Lanches
O pequeno-almoço e os lanches são refeições 
importantes que ajudam a manter os níveis 
de energia e de açúcar no sangue entre as 
refeições principais. Estas refeições promovem 
o aumento do gasto energético, melhoram 
a concentração e o controlo do apetite. 
Os participantes aprendem a fazer o seu muesli 
e a conhecer os melhores alimentos para comer 
nestas refeições.

menu comPLeto 
O curso inclui receitas desde a sopa à 
sobremesa, para se perceber qual o papel de 
cada prato que constitui uma refeição, que 
se quer completa, e como se pode ter uma 

Aprender A cozinhAr  
nA escolA dA diAbetes 

 Refeições Ligeiras 
de inverno 
18 de setembro
17h30-19h30

 Pequenos-
-almoços e lanches 
25 de setembro
15h00-17h30 

 menu completo 
09 de outubro 
15h00-17h30 

 Pratos  
de micro-ondas
12 de novembro 
15h00-17h30 

 Pratos de Baixo 
Índice glicémico 
27 de novembro
17h30-19h30 

 doces quase sem 
açúcar 
10 de dezembro 
17h30-19h30 

o custo é de 20 
euros. as crianças 
até aos 12 anos 
não pagam.

mais infoRmações 
e inscRições:
Cristina Silva
213 816 101
cvaz@apdp.pt

PróximoS 
CurSoS:

Estão AbErtAs As inscriçõEs PArA os novos cursos DE cozinhA 
sAuDávEl A funcionAr A PArtir DE sEtEmbro nA cozinhA DiEtÉticA 
DA AssociAção ProtEctorA Dos DiAbÉticos DE PortugAl.
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Acontece na APDP

alimentação equilibrada 
e adequada, quer seja de 
“faca e garfo” ou não.

PRatos de micRo-ondas 
O micro-ondas é utilizado 
na maior parte das vezes 
apenas para aquecer a 
comida, no entanto é 
possível fazer várias 
receitas, de forma rápida 
sem sujar tachos e panelas. 
Este curso pretende 
mostrar que a alimentação 
saudável também pode 
ser rápida e o micro-
ondas pode ser utilizado 
com segurança para fazer 
comida saborosa.

PRatos de Baixo 
Índice gLicémico
Esclarecer os vários mitos 
associados ao conceito do 
índice glicémico (IG) é o 
grande objetivo de outro 
dos cursos a decorrer na 

APDP. Os participantes 
podem aprender como 
funciona e como utilizar 
o IG no dia-a-dia, 
tendo por referência 
refeições que podem 
contribuir para um melhor 
controlo metabólico  
e do apetite. 

doces quase sem 
açÚcaR
Os doces e sobremesas 
devem ser consumidos 
só em ocasiões especiais, 
mas quando são uma 
opção, devem ser o mais 
saudáveis possível. Conter 
menos açúcar é um dos 
desafios. Os formandos 
aprendem a transformar 
as suas sobremesas em 
receitas mais equilibradas, 
por exemplo: arroz doce, 
mousse de chocolate, 
bolo de chocolate, 
cheesecake e gelatinas.

Apdp AtribUi prÉMio
de inVestiGAÇÃo

A Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal 
(APDP) atribuiu o Prémio 
Ernesto Roma – Cuidados 
Saúde Primários 2013 à 
Unidade de Saúde Familiar 
(USF) Espinho (ACES 
Gaia/Espinho), destacando 
o trabalho desenvolvido 
por Carla Lopes Mota, 
Helena Paula Beça  
e Soraia Santos.
«Sabemos que, ao 
desenvolver e dinamizar 
este prémio, estamos 

a contribuir para a 
divulgação e promoção 
da investigação que se 
faz sobre a diabetes em 
Portugal, incentivando a 
procura de melhorias ao 
nível da qualidade nos 
cuidados às pessoas com 
diabetes e colaborando 
para o grande objetivo 
da procura da cura 
da doença», refere em 
comunicado de imprensa 
o presidente da APDP Luís 
Gardete Correia.

O PrémiO ErnEstO rOma é um dOs 
mais PrEstigiadOs na árEa da 

invEstigaçãO Em diabEtEs quE, 
cOm O nOmE dO fundadOr da 

aPdP, sE dEstina a incEntivar a 
invEstigaçãO, Em tOdOs Os camPOs 

da diabEtOlOgia.

uniDADE DE sAúDE fAmiliAr DE EsPinho 
rEcEbE PrÉmio PElo trAbAlho 
DEsEnvolviDo nA árEA DA DiAbEtologiA.



agora também em versão digital!

PARA iPHONE e iPAD
No quiosque da apple

grátis
edição 13

www.goody.pt/ang

App Store
Descarregar na

App Store
Descarregar na

agora também em versão digital!

grátis

descarregue a aplicação e a versão 
de demoNstração gratuitas!

com acesso a coNteúdos digitais exclusivos!



No primeiro fim de semana de maio, 
13 jovens com idades entre os 13 e os 25 
anos juntaram‑se aos membros 

da equipa de saúde da APDP num 
encontro cheio de desporto, divertimento 
e partilha. O convívio aconteceu entre 
os jovens em tratamento com Bomba 
Infusora de Insulina.
A bela vila de Sintra proporcionou tanto 
atividades que puxaram pelo físico 
(caminhadas noturnas, passeios pelo 
terreno acidentado e desafios de equipa), 
como atividades calmas, educacionais 
e de troca de experiências e truques, 
pausas para medir as glicemias e, 
claro, momentos de gargalhada.
No regresso, os sentimentos eram 
comuns a todos – por um lado, 

a nostalgia de um “até breve”,  e por outro, o peso 
do conhecimento e das amizades criadas nestes 
dias, literalmente bombásticos.

Núcleo Jovem
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Inclusão e VIda 
saudáVel 
lançado no 
início de 2014, o 
Programa para 
a Inclusão e Vida 
saudável (PIVs), 
do qual o núcleo 
Jovem aPdP 
(nJa) faz parte, 
tem por objetivo 
a promoção de 
hábitos de vida 
saudáveis. o PIVs 
atua em três 
áreas: promoção 
da cidadania 
ativa e ética 
no desporto, 
prevenção 
da diabetes e 
promoção da 
saúde oral e 
alimentação 
saudável.
a ideia é 
desenvolver 
conteúdos e 
sessões de 
sensibilização. o 
nJa participará 
na divulgação 
e nas atividades 
desenvolvidas 
pelos parceiros 
em várias cidades 
do país. 

“Após um teste de glicemia feito em casa, 
que marcava hiperglicemia, e os sintomas 
característicos da diabetes que sentia, senti 
muitas dúvidas: «O que é a diabetes? Como 
se vive com diabetes? O que tenho que fazer?» 
Com a ajuda do meu pai, que tem diabetes 
tipo 2, dirigi-me ao hospital e assim começou 
a minha aventura com essa tal «diabetes».
A minha estadia de dez dias no hospital parecia 
não acabar, e apercebia-me que tudo o que 
eu comia tinha muita matemática. Quando 
voltei para a escola fui recebido muito bem 
pelos meus amigos, colegas e professores 
que me perguntavam tudo sobre a diabetes. 
Parecia uma reunião de cientistas - célula aqui, 
pâncreas ali, glicemia acolá. E os resultados 
de açúcar no sangue foram-se tornando parte 
do meu quotidiano, deixando de ser aquele 
momento de medo cada vez que a máquina 
fazia «bip».

Posso dizer que tenho 
continuamente aprendido 
a viver com esta condição, 
ultrapassando algumas 
dúvidas que a maioria 
da população tem, como por 
exemplo o facto de poder ou não 
comer doces. Com algumas dificuldades pelo 
meio, que tento cada vez mais evitar, persigo os 
meus sonhos e com a ajuda de muitas pessoas, 
incluindo o Núcleo Jovem da APDP, a equipa 
de enfermeiros e médicos desta mesma 
associação, sem nunca esquecer o apoio 
dos meus pais e amigos, quero ir sempre 
mais longe. Parece que aquele «bip» entrou, 
e aquelas cartinhas a dizerem as porções 
deixaram saudades. Espero conhecer muitos 
de vocês que também já passaram por isto e 
obrigado por lerem!” 
andré sIlVa, 15 anos

uM TesTeMunHo de aPrendIZaGeM
 

“Apercebia-me 
de que tudo o que 
comia tinha muita 

matemática.”

conVíVIo sobre boMba Infusora  
de InsulIna

Partilha aS tUaS iDEiaS coNNoSco atravéS Do Email nucleojovem@apdp.pt



ISPAD 2014 
local Toronto/ Canadá
Arranca a 40.ª Conferência Anual 
da International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes (ISPAD). 
Profissionais de saúde juntam-se para 
o debate sobre os desafios da prática clínica 
nas crianças e nos jovens com diabetes.

AconSelhAmento 
AlImentAr em DIAbeteS
local APDP Norte 
Dirigido a médicos e a enfermeiros, o curso 
pretende abordar a reflexão sobre um 
dos aspetos fundamentais do tratamento 
da diabetes – a alimentação – e discussão 
de estratégias de intervenção facilitadoras 
de uma melhor adesão à terapêutica.

A sua APDP

80  Diabetes

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

 ISPaD 2014
Tel.: +49 30 24 60 3-210
Fax: +49 30 24 60 3-200
secretariat@ispad.org
www.ispad.org

 EaSD 2014
Tel: +49-211-758 469 0
Fax: +49-211-758 469 29
www.easd.org 
secretariat@easd.org 

PSIcoPeDAgogIA 
Do Doente crónIco 
local Escola de Diabetes
Dirigido a médicos, enfermeiros, dietistas, 
nutricionistas e psicólogos, o curso propõe 
uma nova atitude na abordagem do doente, 
baseada num melhor autoconhecimento 
e conhecimento do outro. O curso tem 
a duração de 36 horas, em horário laboral.

eASD 2014 
local Viena/ Áustria
É a abertura do 50.º Congresso Anual 
da European Association for the Study 
of Diabetes (EASD), onde serão apresentados 
os temas relacionados com a doença, como as 
suas complicações, as opções de tratamento.

15
setembro

3
setembro

27
outubro

13
outubro

PROFISSIONAIS
DE SAÚDE

Eventos para



SÁbADoS DeSPortIVoS
local Quinta das Conchas/ Lisboa
Dirigidos às pessoas com diabetes 
e seus acompanhantes, os Sábados 
Desportivos têm o objetivo de promover 
o exercício físico num ambiente familiar, 
independentemente da idade, sexo ou 
capacidade física dos participantes.

PeSSoAS com DIAbeteS 
tIPo 1 
local Escola de Diabetes
O objetivo é aprender a ter uma 
alimentação saudável e desenvolver 
estratégias para o equilíbrio entre hidratos 
de carbono, insulina e exercício físico, de 
modo a otimizar o controlo metabólico da 
diabetes e a qualidade de vida. O curso tem 
a duração de 12 horas, em horário laboral.

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

conVerSAS De DIAbeteS 
PArA PeSSoAS com 
DIAbeteS tIPo 2 
local Escola de Diabetes
É um curso com uma componente prática, 
através da utilização de uma ferramenta 
designada “Mapas de Conversação”. O 
grande objetivo é que as pessoas se sintam 
mais confortáveis em assumir uma maior 
responsabilidade no controlo da sua diabetes.

JUntoS É mAIS FÁcIl
PArA PeSSoAS com 
DIAbeteS tIPo 2
local Escola de Diabetes
É a abertura do 50.º Congresso Anual 
da European Association for the Study 
of Diabetes (EASD), onde serão apresentados 
os temas relacionados com a doença, como as 
suas complicações, as opções de tratamento.

17
outubro

16
outubro26

setembro

6
setembro

PESSOAS  
COM DIABETES

Eventos para



b.i.

Nome:  
Woody Allen.  
O seu nome 
original é 
Allen Stewart 
Konigsberg. 
 
Biografia:
Nasceu em 
Brooklyn, numa 
família de 
judeus russos 
emigrados.  

Diabético ilustre
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Será Woody Allen um nome 
que fica na memória do 
cinema? Ao falar dele, 

de que filmes nos lembramos? 
Manhattan ou Annie Hall? 
Recordações ou a Rosa Púrpura 
do Cairo? Match Point ou 
Meia‑Noite em Paris? Difícil 
de dizer para quem fez 50 filmes.

Eu, pessoalmente , tenho uma 
afinidade especial com Annie 
Hall, um filme do tempo da minha 
descoberta de vida, embora 
o preto e branco de Manhattan, 
Gershwin e a beleza quase 
inocente de Mariel Hemingway, 
me deslumbre sempre e 
para sempre.

Com tanta produtividade, 
Woody Allen é para o grande 
público o comediante 
de coisas sérias, o neurótico 
nova‑iorquino de referência, 
o intelectual complexo. 

Mas será que você sabe 

tudo o que julga saber sobre 
Woody Allen?

Mudou o nome para Woody 
Allen, homenagem a Woody 
Herman, uma das suas referências 
jazzísticas, tal como o clarinetista 
Sidney Bechet. 

Nos seus filmes vemos e 
respiramos jazz, Nova Iorque 
e os emblemáticos genéricos 
a preto e branco. É um admirador 
de Bergman, já todos o sabemos. 
Mas também de Fellini, 
Groucho Marx, Antonioni, 
DeSica, Renoir e Welles. Nos 
seus filmes de vida estão A Regra 
do Jogo, Amarcord, Ladrões 
de Bicicletas. Só clássicos.

Nomeado para 136 prémios 
ao longo da carreira, detesta ir 
a cerimónias. Também jura que 
nunca seria capaz de viver em LA. 
21 vezes nomeado para as três 
principais categorias dos Óscares 
e ainda mais 17 para os atores. 

Desta última ganhou sete, todos 
com mulheres.

Na sua vida afetiva gerou 
controvérsia, após se ter 
apaixonado pela sua enteada. 
Com as suas duas musas 
cinematográficas, Diane Keaton 
e Mia Farrow, fez 21 filmes, 
dos quais apenas um (Dias 
da Rádio) com ambas. Prefere 
o seu período mais recente, 
em especial, Match Point.

Tem várias fobias e tons de 
neurose comportamental, entre as 
quais detestar casas de banho de 
hotéis (reminiscência de Psico?). 
Hoje, continua a fazer filmes em 
grande cadência, toca clarinete 
todas as semanas em Nova Iorque 
e passa parte do tempo que lhe 
sobra a assistir aos jogos de 
basquetebol dos NY Knicks e a 
ensinar cultura cinematográfica às 
suas filhas. Que tal um Hitchcock 
para abrir o apetite?

Tudo o que quer saber, mas não quis perguntar…

Woody Allen

crónica DE
PEDRO mATOS
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