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Por todos os cantos e em cada mo-
mento, ouvimos e sentimos a crise 
económica, fi nanceira e sobretudo 

social, muitas vezes, com largo impacto na 
saúde. Este passou a ser um lugar-comum. 

Também nós, na APDP, a sentimos pelas 
pessoas que aqui acorrem de todo o lado, 
mas também pelas difi culdades que sen-
timos na manutenção de serviços que sa-
bemos serem imprescindíveis, com a enor-
me preocupação de que a qualidade esteja 
preservada. Temos a consciência de que a 
nossa existência está intimamente ligada a 
sermos um centro de referência nacional e 
internacional.

A Associação nasceu em 1926, criada 
pelo Dr. Ernesto Roma, numa altura com-
plicada para as pessoas,  pois, também en-
tão, o nosso país não vivia em abundância. 
Não existia um Serviço Nacional de Saúde e 
as pessoas com diabetes, largamente então 
do tipo 1, sem grandes recursos, morriam 
por falta de assistência. Por falta de insuli-
na, já então descoberta. 

Foi a sociedade civil, as pessoas deste 
país preocupadas com o que se passava, 
que se associou sob a égide do Dr. Ernesto 
Roma. Movia-a a vontade de ajudar as pes-
soas com diabetes necessitadas.

Assim nasceu a APDP, crescendo, sempre 
procurando dar uma resposta às necessida-
des das pessoas com diabetes, suprindo as 
necessidades que os serviços ofi ciais não 
eram capazes de realizar. Esta foi, nos anos 
1940/50, o verdadeiro serviço nacional de 
saúde na assistência às pessoas com diabe-
tes, sendo responsável pela distribuição de 
insulina por todo país, numa parceria com 
as câmaras municipais.

Teve a APDP momentos muito difíceis 
nos anos 1940/50. Nessa última década, 
recebeu mesmo uma comissão liquidatária, 
nomeada pelo governo de então, dirigida por 
Dinis da Fonseca – homem das fi nanças, 
que rapidamente percebeu o enorme valor 
que ali estava, conseguindo junto das auto-
ridades de saúde não só o não encerramento, 
mas antes pelo contrário o seu desenvolvi-
mento, chegando ele próprio ao lugar de 
Presidente da Direção!

Os tempos mudaram, a diabetes expan-
diu-se, mercê de fatores ambientais de to-
dos conhecidos; novos desafi os e respostas 
apropriados foram e são necessários. 

A APDP está na primeira linha, prestan-
do serviços altamente especializados tanto 
na parte assistencial como na formativa e 
de investigação. A grande maioria dos téc-
nicos de saúde que se dedicam pelo país aos 
cuidados às pessoas com diabetes teve for-
mação na APDP.

A Organização Mundial de Saúde, após 
contactos preliminares, irá este ano inserir 
a APDP na rede dos centros que trabalham 
com esta organização mundial, colaborando 
em projetos na área da diabetes. Honra gran-
de para este país e para a medicina portugue-
sa, mas também uma imagem de Portugal nos 
Fóruns internacionais.

Mas a APDP está de novo a atravessar 
outro momento muito difícil pela incom-
preensão de muitos do seu papel no passa-
do, presente e futuro. De todos, esperamos 
apoio e colaboração, em especial das auto-
ridades de saúde, pois em última instancia 
são as pessoas com diabetes que benefi -
ciam e consequentemente o estado social 
que queremos preservar.  

APDP
VONTADE 
DE AJUDAR 

LUÍS GARDETE CORREIA       PRESIDENTE DA APDP

«A APDP É UMA PARCERIA 
COM LUGAR IMPRESCINDÍVEL 
NO SERVIÇO NACIONAL 
DE SAÚDE  NA LUTA CONTRA 
A DIABETES.»
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As instituições vivem da sua 
história, de todos os que as 
ajudaram a nascer e crescer 

ao longo dos anos, da obra feita, ex-
pressa em indivíduos, acções, partilha 
de experiências e sintonias. Vivem e 
perduram no tempo, especialmente 
quando são representativas e apresen-
tam um percurso longo e respeitável. 
A nossa Associação tem muitas des-
tas características. Vai a caminho do 
centenário, tem provas dadas na sua 
função social, educativa e de apoio aos 
seus doentes, independentemente da 
sua situação social. É o exemplo vivo 
de que é possível transformar uma 
ideia, um projecto, a missão de um 
homem, numa força viva, de dimensão 
inicialmente inimaginável. Hoje, tudo 
o que o nosso fundador poderia ter 
alguma vez sonhado multiplicou-se. 
É a casa dos diabéticos, onde todas as 
formas de apoio estão acessíveis. Não 
será a única, mas é uma referência.  
Porque é que se torna tão difícil so-
breviver depois deste percurso? Por-

que é que não se conseguem esta-
belecer parcerias com os potenciais 
interessados, Estado ou não? Tanto 
para oferecer, tanta vontade de crescer 
para patamares de excelência e apenas 
uma correspondência quase enver-
gonhada dos potenciais utilizadores.  
Tempos de crise justificam muita 
coisa, mas racionalizar recursos de-
verá ser sempre uma prioridade. E a 
abordagem integrada que a APDP ofe-
rece aos seus doentes deve ser uma 
alternativa válida nessa perspectiva.  
Neste processo de diálogo que se tem 
tentado estabelecer com os potenciais 
parceiros, nem sempre tão frutífero 
como desejaríamos, temo-nos empe-
nhado em conseguir obter consensos. 
Mas continuamos a pensar no futuro. 
Trabalhando em prol dos que a nós 
recorrem, dos que em nós confiam, 
mantendo a qualidade, a esperança 
num tempo melhor. Que permita que o 
percurso de Ernesto Roma e seus dis-
cípulos não se esfume ingloriamente, 
perdido nos confins da memória.

A NOSSA MISSÃO

Pedro Matos       Editor
Por opção do autor, o conteúdo da presente página não se encontra conforme as normas do Acordo Ortográfico.
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«A minha médica ajuda-me a 
tranquilizar. Sou diabético há 30 
anos e para levarmos bem a diabetes 
não devemos ter problemas...»
Luis Marinheiro Como é que o seu 

médico o ajuda a lidar 
com a diabetes?
«A minha médica é fora de série. Tenho diabetes 
do tipo 1 e desde maio do ano passado que não 
tenho consulta de diabetes. Como tenho seguido 
o sistema que aprendi com esta médica, tudo tem 
corrido bem.»
JOSÉ ROSA CLEMENTE

«Não tenho palavras para a minha médica. É tão 
responsável e tão preocupada com o utente dia-
bético. Pergunta sempre se percebemos, se ela se 
está a fazer entender. É pena que médicos assim 
tenham de se retirar.»
IDEM  

«Ajuda-me a tranquilizar. Já sou diabético há 30 
anos e, para levarmos bem a diabetes, não deve-
mos ter problemas, mas são poucas as pessoas que 
não os têm.»
LUÍS MARINHEIRO

PERGUNTA  
DA APDP

PERGUNTA DA APDP PARA A PRÓXIMA EDIÇÃO:

QUE ADAPTAÇÕES TEVE DE FAZER NA 
SUA VIDA APÓS O DIAGNÓSTICO DA 
DIABETES?

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

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

ESTILO DE VIDA
«Raramente faço o autocontrolo»

PROFISSIONAIS ATENTOS
«Educação do utente com diabetes»

«Já não trabalho. Comecei a 
trabalhar em maio de 1960 e 
aposentei-me em 2002. A mi-
nha reforma não me dá para 
fazer uma alimentação ade-
quada, nem várias vezes ao dia. 
Frequentemente, estou muitas 
horas só com torradas e chá 
com leite. Só como uma refei-
ção cozinhada por dia, ao jan-

tar. Estou demasiados dias sem 
ingerir legumes verdes, mesmo 
sob a forma de sopa, bem como 
fruta. Outra falha minha é rara-
mente fazer o autocontrolo da 
glicemia. 

Porém, respeito escrupulosa-
mente tudo o que o meu bom 
médico, Dr. Gardete Correia, 
me prescreve.»

«Sou enfermeira no Centro de 
Saúde da Guarda e noto que os 
profissionais de saúde desta uni-
dade têm vindo a melhorar signi-
ficativamente os cuidados presta-
dos ao utente com diabetes. 

Esta é a consequência de se fei-
to um grande investimento em 
ações de formação na APDP.

Já foi realizado um pequeno tra-
balho de investigação sobre os co-
nhecimentos dos nossos utentes 
sobre o autocuidado com os pés 
e foi um trabalho muito válido, 
quer pelos ganhos em saúde quer 
pelo envolvimento da equipa na 
vigilância, assim como pela edu-
cação do utente com diabetes.»

Luís Almeida

Cremilda Almeida



  10     Diabetes 

A incidência da diabetes tipo 1 nas crianças com menos de cinco anos 
na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos da América, aumentou 
70% entre 1984 e 2004, sendo que, no mesmo período, a incidência 
global da diabetes tipo 1 em crianças aumentou 29%. Esta foi a con-
clusão a que chegou um estudo publicado na revista Diabetes Care, 
tendo por base os dados do Registo de Diabetes Pediátrica daque-
la cidade. Para os investigadores, a maior preocupação centra-se no 
aumento substancial do diagnóstico de diabetes tipo 1 nas crianças 
abaixo dos cinco anos, uma vez que, nesta população, o atraso no 
diagnóstico pode acarretar um mais elevado risco.

DIABETES TIPO 1  
AUMENTA EM CRIANÇAS 
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� 12,7%
É a prevalência da diabetes em Portugal, 

segundo os dados do Observatório 
Nacional da Diabetes 2012. 

Investigadores da Universidade Autónoma de 
Barcelona conseguiram curar a diabetes tipo 1 em 
cães com apenas um tratamento de terapia gené-
tica. A investigação, publicada na revista Diabetes 
da American Diabetes Association, concluiu que, 
com uma única injeção a atuar na expressão ge-
nética da insulina e da glicoquinase, era possível 
aos animais recuperarem o seu estado de saúde 
e deixarem de ter sintomas da doença. Passados 
quatro anos, os cães continuam sem manifestar 
qualquer presença da diabetes tipo 1. A terapia já 
havia sido tentada em ratinhos com sucesso, mas 
esta é a primeira vez que se conseguem resultados 
promissores a longo prazo em animais com maior 
porte, abrindo assim perspetivas para aplicações 
futuras em seres humanos, refere a notícia do site 
www.cienciahoje.pt.

INVESTIGADORES 
CURAM DIABETES 
TIPO 1 EM CÃES
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Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Gotemburgo, na Su-
écia, concluiu que os homens que relatam stress permanente têm mais 45% de 
hipóteses de desenvolver diabetes tipo 2. A equipa de investigação recolheu da-
dos de 7.500 homens nascidos entre 1915 e 1925 durante um período de acompa-
nhamento de 35 anos, iniciado na década de 70. Desse grupo, foram analisados 
6.828 homens sem qualquer história prévia de diabetes, doença coronária ou aci-
dente vascular cerebral, sendo que, desses, 899 desenvolveram diabetes durante o 
acompanhamento. A ligação entre stress e diabetes foi significativa, mesmo após 
o ajuste para idade, nível socioeconómico, a inatividade física, o IMC, a pressão 
arterial e o uso de medicação para a hipertensão, noticiou o site www.isaude.net.

HOMENS STRESSADOS COM MAIOR 
RISCO DE DIABETES TIPO 2

Um grupo de investigadores portugueses da 
Associação para Investigação Biomédica e 
Inovação em Luz e Imagem (AIBILI) foi se-
lecionado para coordenar um ensaio clínico, 
a nível europeu, com o objetivo de procurar 
um meio de prevenir a perda de visão na dia-
betes. O ensaio, que envolverá 11 centros eu-
ropeus, vai tentar encontrar um tratamento 
não invasivo para prevenir a neurodegene-
ração retiniana e atrasar o desenvolvimento 
desta condição que afeta cerca de 30% das 
pessoas com diabetes e pode conduzir à ce-
gueira. A apoiar este projeto está o Consór-
cio Europeu para o Tratamento Precoce da 
Retinopatia Diabética (Eurocondor), avança 
o site www.alert-online.com.

PORTUGUESES LIDERAM 
INVESTIGAÇÃO SOBRE 
RETINOPATIA DIABÉTICA

A exposição ao oxigénio puro é usada há mais de 20 anos no tratamento de 
úlceras nos pés em indivíduos com diabetes, mas os resultados de um estudo 
da Universidade da Pensilvânia vêm questionar os benefícios desta terapêutica. 
O trabalho, publicado na revista Diabetes Care, faz uma análise do tratamento de 
seis mil pessoas com diabetes em centros de tratamento de feridas nos Estados 
Unidos da América entre novembro de 2005 e maio de 2011. Após 16 semanas 
de tratamento, ficou demonstrado que cerca de 43 % dos indivíduos que fizeram 
terapia de oxigénio estavam totalmente curados das feridas, em comparação com 
os 50% das pessoas que não utilizaram a terapia de oxigénio, revelou a agência 
Reuteurs. 

OXIGÉNIO PODE NÃO AJUDAR 
NO TRATAMENTO DE FERIDAS
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5,5%
É a prevalência da diabetes 
não diagnosticada, segundo 

o Observatório Nacional  
da Diabetes 2012.
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A American Academy of Pediatrics (AAP) publicou na revista Pediatrics orienta-
ções para o tratamento da diabetes tipo 2 nas crianças entre os dez e os 18 anos. 
A diabetes tipo 2 é mais frequentemente associada aos adultos, mas o número de 
crianças diagnosticadas com a doença tem vindo a crescer, criando novos desafios 
aos médicos. Agora, com as normas de orientação clínica publicadas pela AAP, 
em conjunto com a Academy of Nutrition and Dietetics, a American Diabetes 
Association, a American Academy of Family Physicians e a Pediatric Endocrine 
Society, os clínicos já têm ao dispor recomendações para a dieta, a implementação 
dos regimes de insulina, a monitorização do controlo glicémico e a atividade físi-
ca específicas para esta população, notícia o site www.alert-online.com.

Segundo um estudo publicado na 
edição de fevereiro do Jornal da So-
ciedade Americana de Nefrologia, os 
doentes diagnosticados com diabetes 
tipo 2 e doença renal têm um risco de 
morte mais elevado. A equipa de in-
vestigadores analisou dados de mais 
de 15 mil pessoas, recolhidos durante 
dez anos, e apurou que cerca de 42% 
das pessoas com diabetes tipo 2 ti-
nham também diagnóstico de doença 
renal. Ao examinar as taxas de mor-
talidade a dez anos, os investigadores 
verificaram que para os indivíduos 
com diabetes tipo 2 e doença renal a 
taxa ultrapassa os 31%, enquanto para 
aqueles que têm apenas diabetes esse 
valor é de 12%. A notícia é avançada 
pelo site Medline Plus

TRATAMENTO PEDIÁTRICO 
DA DIABETES TIPO 2

Prevenir a 
doença renal 
reduz óbitos 

8,3%

471

É a prevalência 
da diabetes em todo 
o mundo, segundo 
o Atlas da Diabetes 

2012, publicado pela 
International Diabetes 

Federation.

É o valor anual, em dólares, dos gastos com 
os tratamentos da diabetes, segundo a International 

Diabetes Federation.
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mil 
milhões
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Noites mal dormidas podem levar a um maior consumo de ali-
mentos calóricos e, a longo prazo, conduzir a um aumento de 
peso. Foi esta a conclusão a que chegou um grupo de investiga-
dores suecos que pediram a 16 homens para escolherem as por-
ções ideais de alimentos calóricos para refeições e lanches, de-
pois de terem dormido oito horas, e fizeram-no de novo quando 
passaram por uma noite de privação de sono. Os participantes 
escolheram as doses maiores e mais calóricas depois de terem 
passado uma noite mal dormida. Os resultados deste estudo, pu-
blicado online a 18 de fevereiro no jornal Psychoneuroendocrino-
logy, podem ajudar a explicar porque é que os hábitos de sono ir-
regulares e insuficientes podem estar ligados ao aumento de peso.

DORMIR MAL 
DÁ FOME
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16,3 

É o número de anos de vida 
potencialmente perdidos em cada 

óbito causado pela diabetes, 
segundo o Observatório  
Nacional da Diabetes.

Em 100.000, é o número de novos casos de 
diabetes tipo 1 em jovens entre os 0 e os 14 anos, 
segundo o Observatório Nacional da Diabetes.

ATUALIDADE   BEM-ESTAR

«Este livro destina-se a todos os outros 
que querem viver uma vida mais calma, 
tranquila e feliz. […]. O psicólogo Vítor 
J.F. Rodrigues traz-nos um manual prático 
que nos ensina, num tom bem-humorado, 
a vencer o stress.»
 
Tranquila-Mente, Vítor J.F. Rodrigues 
Esfera dos Livros 

16
Em 100.000, é o número de novos casos de 

diabetes tipo 1 em jovens entre os 0 e os 14 anos,
segundo o O

«Este livro destina-se a todos os outros 
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Segundo dados do Well-Being Index: American Workers, os programas de 
atividade física no local de trabalho podem melhorar o desempenho dos tra-
balhadores. Ao todo, 62% dos inquiridos por este índice revelaram acreditar 
que as atividades relacionadas com o bem-estar organizadas nas empresas 
ajudam a melhorar a saúde e a reduzir em 55% os riscos de vir a ter proble-
mas de saúde. Os inquiridos também reconheceram que estes programas de 
bem-estar no local de trabalho ajudam a encarar as tarefas com mais energia 
e motivação, tendo 50% dos participantes destes programas admitido que se 
sentiram motivados para trabalhar mais e melhor, noticiou o site Benefitspro.

EXERCÍCIO NO TRABALHO 
MELHORA SAÚDE

1.877

371  
milhões

Foi o número total de consultas 
de diabetes realizadas nos 

cuidados de saúde primários em 
2011, segundo o Observatório 

Nacional da Diabetes.

É o número de pessoas que 
vivem com a diabetes em todo o 
mundo, segundo a International 

Diabetes Federation.
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Deixar de fumar para diminuir o risco de doenças vasculares. Um estudo 
publicado no The Journal of the American Medical Association acompanhou 
mais de 11 mil indivíduos entre 1980 e 2000 e concluiu que os indivíduos 
não diabéticos que deixaram de fumar, mesmo aumentando de peso, apre-
sentaram menos 50% de risco de sofrer um enfarte agudo do miocárdio, um 
acidente vascular cerebral ou morte cardiovascular, sendo que o aumento de 
peso não alterou a diminuição destes riscos. Foi igualmente verificada uma 
descida semelhante para os participantes com diabetes, embora a equipa 
não a tenha considerado estatisticamente significativa, noticiou o site Alert.

EXPERIMENTE

mil
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Entre choros e birras, nem sempre é fácil as crianças experimentarem 
alimentos novos. Contudo, uma investigação realizada por cientistas 
da University of North Carolina, nos EUA, que acompanhou 66 pares 
de gémeos entre os quatro e os sete anos de idade, verificou que os 
genes explicavam cerca de 72% das variações nas crianças, no que diz 
respeito à sua tendência para experimentar novos alimentos. As con-
clusões deste trabalho, publicado na revista Obesity, demonstram que 
algumas crianças são geneticamente mais suscetíveis do que outras a 
evitar novos alimentos, noticiou o site Alert.

GENES EXPLICAM AVERSÃO 
A NOVOS ALIMENTOS
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4,8

6,6%

Foi o número de pessoas que 
morreram em 2012 devido à 

diabetes em todo o mundo, segundo 
a International Diabetes Federation.

É a média de HbA1c por utente nos cuidados 
de saúde primários, segundo o Observatório 

Nacional da Diabetes de 2012. 

«Ao acordar espreguice-se, devolvendo força 
e vitalidade aos músculos do seu corpo. 
No banho faça expirações rápidas e sucessivas. 
Ao vestir-se treine o equilíbrio e alongue o 
corpo. Entre o chá e as torradas da manhã, 
respire de forma a tranquilizar a mente e a 
revitalizar o corpo. Se sentir o stress acumular, 
faça alguns exercícios que aliviam as tensões 
musculares, corrigem a postura e fortalecem a 
musculatura, tudo sentado à sua secretária.» 

Um Chá, Torradas e Yôga, de Bruno Reis, A Esfera dos 
Livros
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6,6%
É a média de HbA1c por utente nos cuidados 
de saúde primários, segundo o Observatório 

Nacional da Diabetes de 2012.

«Ao acordar espreguice-se, devolvendo força 

ATUALIDADE   BEM-ESTAR

milhões
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ATUALIDADE   NUTRIÇÃO

371
É o número de pessoas 
a viver com diabetes em 
todo o mundo, segundo 
a International Diabetes 

Federation.

O Departamento da Agricultura dos Esta-
dos Unidos da América concretizou uma 
proposta para tornar os lanches nas escolas 
americanas mais saudáveis, substituindo os 
atuais elevados valores de gordura, sal e açú-
car da composição dos snacks por elemen-
tos mais saudáveis, como frutas, vegetais e 
cereais integrais. A proposta prevê também 
um limite de 200 calorias nos lanches dis-
ponibilizados nas máquinas de venda auto-
mática das escolas, noticiou a Reuters.

As pessoas com diabetes tipo 2 são muitas vezes aconselhadas a, depois de ad-
ministrar a insulina, esperar alguns minutos para a substância fazer efeito an-
tes de comer. Agora, os resultados de um estudo realizado no Jena University 
Hospital, na Alemanha, parecem comprovar que essa espera não é necessária. 
Ao acompanhar um grupo de cem indivíduos, os investigadores concluíram 
que os níveis de açúcar no sangue se mantiveram estáveis, independentemen-
te de haver ou não participantes a aguardar 20 ou 30 minutos entre o uso de 
insulina e a refeição, noticiou a agência Reuters. Todavia, a equipa não acon-
selha mudanças de comportamento por parte das pessoas com diabetes sem 
aconselhamento prévio do médico assistente. 

Comer nozes entre duas e três vezes 
por semana para ajudar a reduzir o ris-
co de diabetes tipo 2. Segundo um es-
tudo da Universidade de Harvard, que 
contou com a participação de 140 mil 
mulheres voluntárias, com idades en-
tre os 35 e os 77 anos, este fruto seco 
diminui para quase um quarto as hipó-
teses de vir a desenvolver a doença.
De acordo com a investigação, publica-
da no Journal of Nutrition, as mulhe-
res que comem cerca de 28 gramas de 
nozes duas vezes por semana têm 24% 
menos probabilidades de desenvolver 
a doença, comparativamente com as 
mulheres que nunca ou raramente as 
consomem. E embora o estudo tenha 
sido desenvolvido apenas com mulhe-
res, os investigadores não descartam a 
hipótese de o consumo de nozes pu-
derem trazer efeitos benéficos também 
para o sexo masculino.

COMER A SEGUIR  
À INSULINA

LANCHES SAUDÁVEIS 
NAS ESCOLAS
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EXPERIMENTE

milhões
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De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, quem vive em locais 
com muitos anúncios a fast-food tem mais probabilidades de ter excesso de 
peso e obesidade. O trabalho, publicado online na revista BMC Pubic Health, 
sublinha a importância de realizarem mais investigações, mas, caso se confirme 
esta associação, os investigadores consideram imperativo serem tomadas me-
didas relativamente à publicidade aos alimentos considerados fast-food, noti-
cia o site MedelinePlus.

PUBLICIDADE LIGADA 
À OBESIDADE

40%
É a percentagem da 

população portuguesa com 
diabetes ou pré-diabetes 

segundo o Observatório da 
Diabetes 2012.
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«Deve ser uma das perguntas mais 
ouvidas nas nossas casas! Quando 
se chega a casa tarde, com falta de 
ideias e de vontade para cozinhar, 
cansados de um dia de trabalho, 
miúdos para dar banho, trabalhos 
de casa para fazer, e o estômago a 
dar horas…[..] Em dias de aflição, 
a palavra de ordem é cozinhar de 
forma rápida e simples, com o que 
temos na despensa.».

O que faço hoje para jantar?, Joana Roque,  
A Esfera dos Livros

Apostar numa dieta mediterrânica para contro-
lar a diabetes. Segundo um estudo publicado no 
American Journal of Clinical Nutrition, os pla-
nos alimentares com baixo consumo de carne e 
ricos em gorduras saudáveis são mais eficazes no 
controlo e na redução de peso, assim como na 
diminuição de açúcar no sangue em pessoas com 
diabetes. A investigação analisou os resultoados 
obtidos pelas sete dietas mais populares entre 
os adultos e nenhuma apresentou resultados tão 
significativos na perda de peso como a dieta me-
diterrânica, noticiou o site MedelinePlus.

EXPERIMENTE
«Deve ser uma das perguntas mais 







Está comprovado que a obesidade é um fator de risco para o desenvol-
vimento da diabetes tipo 2 e que os jovens começam, em virtude do 
excesso de peso, a ser cada vez mais afetados pela doença. Agora, um 
estudo do Departamento de Epidemiologia da Universidade de Pit-
tsburgh analisou os níveis de atividade de dois grupos de crianças e 
adolescentes entre os dez e os 17 anos: um grupo com excesso de peso 
e diabetes tipo 2 e outro grupo obeso, mas sem diabetes. Os resultados 
demonstraram que ambos os grupos praticam pouco exercício físico, 
mas os jovens obesos diagnosticados com diabetes tipo 2 são ainda 
menos ativos que os jovens do grupo só com obesidade, noticiou o site 
Daily RX. Os investigadores concluíram que os adolescentes com ex-
cesso de peso e diabetes precisam de ser particularmente encorajados 
a aumentar sua atividade física e a diminuir o sedentarismo.

JOVENS PRECISAM 
DE MAIS EXERCÍCIO

Usar as atividades domésticas para melhorar a 
saúde. Segundo um estudo publicado na revista 
American Journal of Health Promotion, ativida-
des simples como subir escadas, limpar o jardim 
ou até caminhar pela sala enquanto está ao tele-
fone podem ser tão benéficas para a saúde como 
as idas ao ginásio. Os resultados deste trabalho 
mostraram como essas sessões curtas de exercí-
cio são tão eficazes na prevenção da hipertensão, 
do colesterol alto e da síndrome metabólica – que 
aumenta o risco de doença arterial coronária, aci-
dente vascular cerebral e diabetes tipo 2 – como 
os planos de exercício estruturados, noticia o site 
MedlinePlus.

EXPERIMENTE
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21,8%

100.227

É a taxa de reinternamento por 
complicações associadas à 

diabetes, segundo o Observatório 
Nacional da Diabetes.

É o total de dias de internamento associados 
à diabetes, segundo o Observatório Nacional 

da Diabetes de 2012. 

ATUALIDADE   EXERCÍCIO
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ENTREVISTA

DIABETES AFETA 
MAIS DE UM MILHÃO
Luís Gardete Correia analisa os factos e números do relatório 
da evolução da doença, onde se evidencia que a prevalência 
da diabetes continua a crescer.
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O relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes foi 
apresentado em fevereiro com os dados mais recentes sobre a 
evolução da diabetes em Portugal. Luís Gardete Correia, diretor 

do Observatório e presidente da Associação Protetora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP), considera a prevalência e incidência da diabetes 
preocupantes, com mais de um milhão de pessoas atingidas pela doença. 
O médico fala da necessidade de uma aposta na prevenção, com rastreios 
nos grupos de risco, e de novas políticas no ramo alimentar.

Que dados destaca do relatório do Observatório Nacional  
da Diabetes 2012? 
No relatório de 2012, há a demonstração de que a diabetes está a 
aumentar, atingindo já mais de um milhão de pessoas, entre as que 
estão diagnosticadas e as que têm diabetes, mas não sabem que a têm. 
Estimamos num número superior aos 400 mil, ou seja 5,5%, aqueles 
que são diabéticos e não sabem.

Quais são as causas deste aumento?
São várias. Um delas é que a população portuguesa está a engordar, 
há mais obesidade e a diabetes está intimamente ligada à obesidade. 
Outra causa é o envelhecimento da população, pois quanto mais idosos, 
mais aumenta a prevalência. Neste grupo, há uma maior percentagem 
de pessoas com diagnóstico, são pessoas que já andam nos circuitos, 
nas consultas, e mais facilmente se faz o diagnóstico, ao contrário dos 
grupos etários mais jovens, que recorrem menos ao apoio dos serviços 
de saúde, fazem menos exames e assim mais tardiamente o diagnóstico 
é realizado.Obviamente que estes não diagnosticados são diabetes tipo 
2, porque os [com] diabetes tipo 1 são rapidamente diagnosticados.

Esses jovens que desconhecem ter diabetes ou pré-diabetes estão 
a correr alguns riscos?
Estão sim, e tem aumentado a fatia dos jovens que tem diabetes tipo 2 
intimamente relacionada com excesso de peso, obesidade e estilos de 
vida de risco. Estes jovens irão ter muitos anos de vida à sua frente 
les têm a agravante de terem muitos anos à sua frente e, por isso, 
uma margem elevada para terem complicações tardias. Uma diabetes 
diagnosticada aos 65 anos tem um período de história natural da doença 
relativamente curto, mas os jovens com 20 ou 30 anos de evolução ainda 
os apanha em idades relativamente jovens, mas já capazes de capazes 
de ter um enfarte do miocárdio aos 40 anos ou ter problemas de visão 

DIABETES AFETA 
MAIS DE UM MILHÃO

UM TERÇO DA POPULAÇÃO 
PORTUGUESA TEM DIABETES
OU PRÉ-DIABETES.

«Com uma prevenção 
eficaz, provavelmente 
teríamos metade dos 
novos casos.»

„

80%

400
Foi o aumento da incidência 

da diabetes nos últimos  
dez anos em Portugal. 

mil pessoas em Portugal 
podem ter diabetes e ainda 

não o saberem. 



graves aos 50 anos. E por serem mais 
jovens também não são pessoas fáceis 
no que respeita aos comportamentos e 
à necessária alteração do estilo de vida 
e ao controlo rigoroso da doença.

Como se podem diagnosticar os 
5,5% de pessoas que têm diabetes e 
não sabem?
Há iniciativas inseridas no Programa 
Nacional para a Diabetes para encontrar 
a população de risco, nomeadamente 
os obesos, as pessoas com infeções 
recorrentes, quem tem familiares com 
diabetes e as mães que tiveram bebés 
com mais de quatro quilos. Há uma 
tabela própria que quantifica esse 
risco. As pessoas com diabetes estão 
quase todas nestes grupos de risco e isto 
pode sensibilizar os médicos para irem à 
procura destes utentes de maior risco.

O relatório demonstra o aumento 
da pré-diabetes, que se chama agora 
hiperglicemia intermédia. São pessoas 
que não têm diabetes, mas já apresentam 
valores de glicemia acima do normal, 
entre os 110 mg/dl e os 125 mg/dl em 
jejum. Esta é uma terra de ninguém, mas 
já implica a existência de risco vascular, 
e uma parte muito significativa destes 
indivíduos vai passar a médio/longo 
prazo a ser diabético.  

Se juntarmos as percentagens 
de pessoas com diabetes e com 
pré-diabetes, vemos que praticamente 
um terço da população portuguesa tem 
diabetes ou pré-diabetes. A incidência, 
isto é o número de novos casos anuais, 
aumentou 80% nos últimos dez anos. 
E esse aumento deve-se então à 
obesidade, ao estilo de vida, ao 
envelhecimento da população...

Sim. E agora juntamos a crise. As 
pessoas estão a fugir para um tipo de 
alimentação de alto valor calórico, ficam 
saciadas com as gorduras e as bebidas 
gasosas açucaradas. E, se repararmos, 
os hambúrgueres e as pizas nos últimos 
dez anos praticamente não aumentaram 
de preço, enquanto os vegetais e a fruta 
estão muito mais caros. 

As pessoas não saberão é como 
fazer uma alimentação saciante com 
alimentos saudáveis?
Penso que há falta de informação e, 
por outro lado, as pessoas são muito 
bombardeadas com o marketing da 
fast-food. A alimentação saudável nem 
sempre sai mais cara, mas é preciso 
saber confecionar e, sobretudo, dar boa 
apresentação. Às vezes, no restaurante, 
pedimos um prato saudável e aparece 
monotomamente uma posta de peixe 
cozido um bocado deslavada, enquanto 
ao lado um alto bife da vazia cheio de 
natas e com uns cogumelos e batatas 
fritas faz-nos ter um olhar guloso e 
facilmente salivar. Em Portugal não é 
muito comum condimentar as saladas 
com coisas saborosas, como vinagres 
balsâmicos ou ervas aromáticas que 
dão rapidamente um sabor agradável. 

As complicações da diabetes estão 
bem controladas?
Comecemos por abordar os factores 
de risco. As pessoas ligam muito à 
glicemia  o que é ótimo porque tem 
havido uma melhoria global neste 
parâmetro. Quando falamos de outros 
factores de risco como o colesterol 
elevado, os triglicéridos altos ou a 
hipertensão sentimos, em geral, pouca 
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«AS PESSOAS LIGAM 
MUITO À GLICEMIA 
– O QUE É ÓTIMO 
–, MAS DEPOIS 
LIGAM POUCO AO 
COLESTEROL ALTO, AOS 
TRIGLICÉRIDOS ALTOS 
OU À HIPERTENSÃO.»



«A população 
portuguesa está a 

engordar e a diabetes 
está intimamente 

ligada à obesidade.»

«PROCURO CORRIGIR HÁBITOS 
SEDENTÁRIOS QUE A PROFISSÃO 
ME INCUTIU.»

   Diabetes    25   

valorização e são tão importantes como o 
controlo da glicemia.

Uma complicação da maior importância 
é o pé diabético. Tem havido progressos 
que se refletem em menos internamentos 
por esta causa de há três anos para cá, 
e também se tem verificado que as 
amputações major, aquelas acima do 
joelho, têm diminuído, sendo já em menor 
número que as amputações minor, que 
também têm decrescido. Esperamos que 
estes dados se mantenham nos próximos 
anos Nesta matéria destaco as assimetrias 
entre as várias regiões. Por exemplo, nas 
amputações, o Alentejo tem o dobro das 
amputações por cem mil habitantes do que 
tem o Norte. Há que procurar as causas 
e criar condições para que os resultados 
sejam uniformes e sempre melhores.

O Observatório destaca que quase 30% 
das pessoas que estão a fazer hemodiálise 
estão a fazê-lo por causa da diabetes. 
É um dado muito importante pelos 
custos humanos, sociais e económicos 
associados… E quando analisamos os novos 
casos eles já são mais de 30%. Portanto, 
27,2% dos que estão a fazer hemodiálise 
fazem-no por causa da diabetes, mas nos 
novos hemodialisados já são 31,7%. E vai 
chegar aos 40% .Também devo destacar 
que 28% dos acidentes vasculares cerebrais 
acontecem em pessoas com diabetes, uma 
percentagem que chega aos 30% no caso 
dos enfartes do miocárdio.

Em que situação estamos nos gastos 
com medicamentos? 
Tem aumentado tanto em número de 
embalagens, como no valor em euros. O 
ano passado, consumiram-se em insulinas, 
antidiabéticos orais e tiras de teste cerca de 
200 milhões de euros, dos quais 18 milhões 

„
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foram comparticipados pelas próprias 
pessoas com diabetes. 

Estes valores são preocupantes?
São valores altos e têm aumentado muito 
nos últimos anos, devido ao aumento do 
número de pessoas com diabetes, à cada 
vez maior preocupação no bom controlo 
e portanto maior recurso a fármacos e 
naturalmente fármacos novos que são 
mais caros que os antigos.

A APDP tem algum receio que a 
população com diabetes, atendendo 
ao aumento de custos, possa ter 
dificuldades no campo da medicação?
Cremos que o Ministério da Saúde 
percebe a importância do papel desta 
medicação. Há, naturalmente, alguma 
margem de negociação com base 
nas normas terapêutica e compete 
ao Ministério da Saúde  e aos seus 
organismos negociar melhores preços 
com a Industria Farmacêutica. A diabetes 
tem um impacto grande no orçamento 
da saúde e no PIB português, com 8% 
do orçamento da saúde diretamente 
ligado aos custos com a doença, o que 
corresponde a 0,8% do PIB português, o 
que dá mais de 1.800 milhões.

Todavia, 18 milhões de euros saíram do 
bolso das pessoas com diabetes, numa 
altura de grande constrangimento 
financeiro …
Poderá ser difícil. Mas as pessoas têm 
mais problemas relativamente aos 
outros medicamentos.  Enquanto a 
insulina é comparticipada a 100%, os 
medicamentos antidiabéticos orais são 
comparticipados  em 85%. A pessoa 
despende, apesar de tudo, mais dinheiro 

para os fármacos do controlo da tensão 
arterial e da dislipidemia.

Há alguma possibilidade de estes 
números serem contrariados?
Sim, se fosse feita uma prevenção eficaz, 
provavelmente só teríamos metade 
dos novos diagnosticados. Depois, é 
preciso um bom controlo das pessoas, 
uma assistência de perto e uma boa 
vigilância das complicações para apanhar 
as pessoas em tempo útil, fazer os 
tratamentos adequados e, assim, reduzir 
as complicações. É toda uma cadeia em 
que o doente é central e desempenha um 
papel decisivo no controlo da doença.

A prevenção não depende só do 
Ministério da Saúde…
Sim, naturalmente uma parte 
fundamental virá do Ministério da 
Saúde, mas o grande problema da 
prevenção é que não depende só de 
um ministério. É preciso envolver o 

Ministério da Educação, da Agricultura, 
as Câmaras, os retalhistas. 

É preciso uma conjugação de forças 
e muitas vezes deparamo-nos com a 
necessidade de enfrentar alguns lóbis, 
sobretudo da indústria alimentar. Por 
exemplo, na redução de açúcar nos 
pacotes conseguiu baixar-se de 10 
para 8 g mas se se passasse para 6, g as 
pessoas acabavam por se habituar, como 
aconteceu com a redução de sal no pão 
e certamente estaríamos a contribuir 
eficazmente para reduzir a diabetes, a 
obesidade e outras doenças 

«A PESSOA COM DIABETES 
GASTA MAIS DINHEIRO 
NO CONTROLO DA 
TENSÃO ARTERIAL E DA 
DISLIPEDEMIA.»

  







COMPREENDER 
A DIABETES

EM REPORTAGEM 
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VIVER COM BOMBA 
DE INSULINA
Conheça a realidade da perfusão subcutânea de insulina pela voz de 
quem a utiliza e dos profissionais que as colocam. As bombas de insulina 
trazem um melhor controlo da diabetes, mas exigem grande dedicação.

REPORTAGEM
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Têm por nome terapia de perfusão subcutânea contínua de insulina 
(PSCI), mas, talvez por este ser complicado e longo, são mais vulgarmente 
conhecidas por bombas de insulina. Existem no mercado internacional 

desde a década de 1970 e trouxeram mudanças ao autocuidado na diabetes. 
  Em Portugal, o processo de disponibilização destes dispositivos através do 
Serviço Nacional de Saúde começou com a publicação em 2007 da legislação 
para distribuição das bombas de insulina, com os primeiros dispositivos a 
serem distribuídos às pessoas com diabetes do tipo 1 a partir do ano seguinte. 
A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) integrou o grupo 
de centros de referência para colocação das bombas de insulina desde o início 
do programa e no total são já 116 os utentes da instituição a usar este método 
para controlar a diabetes. Durante três manhãs, visitámos o Departamento de 
Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (DPSCI) da APDP para acompanhar 
o trabalho da equipa – composta por duas médicas, dois enfermeiros e duas 
nutricionistas – e ouvir a opinião de quem colocou a bomba de insulina. 

VALORES MAIS ESTÁVEIS
É no sexto andar da sede da APDP que funciona o DPSCI e é lá que conhecemos 
Joana Castanho, de 21 anos, umas das primeiras jovens seguidas na APDP a 
receber a bomba pelo programa nacional, há cerca de quatro anos.

Ao olhar para trás, a jovem fala de um processo de adaptação «fácil» e com 
vantagens no autocontrolo. «Melhorei os valores no geral, e em particular 
da hemoglobina glicada», relatou Joana Castanho, que desde a colocação 
da bomba também tem tido menos episódios de hipoglicemia devido aos 
valores que, garante, “são muito mais estáveis ao longo do dia». Mesmo em 
situações que à partida parecem mais sensíveis, a bomba de insulina não traz 
constrangimentos. Joana Castanho sempre fez desporto, incluindo piscina, e a 
bomba de insulina nunca constituiu um obstáculo para a vida ativa da jovem. 
Retira a bomba momentaneamente, tal como no banho, e volta a colocá-la de 
seguida. E até os pormenores da vida feminina são ultrapassados, como um 
vestido ou uma saia sem bolsos para colocar o dispositivo, ou um pijama que 
é preciso adaptar para acomodar a bomba de insulina durante a noite. «Ao 
início, pode fazer um pouco de confusão, mas arranjamos sempre maneira, e 
hoje a bomba já faz parte de mim», conta Joana Castanho.

MAIOR COMODIDADE
Por ouvir relatos como o de Joana Castanho, Joana do Vale, 26 anos, começou 
no ano passado a pensar na colocação do dispositivo. «Tinha amigos que 

«ASSIM QUE A PESSOA 
CONSEGUE ACERTAR NO 
ESQUEMA DE INSULINA, 
O AUTOCONTROLO 
É COMPLETAMENTE 
DIFERENTE.»

IDEIAS-CHAVE
Requisitos para o Programa Nacional  
de PSCI:

Motivação e prática de automonitoriza-
ção da glicemia capilar;

Conhecimento e aplicação da conta-
gem de hidratos de carbono;

Controlo metabólico não aceitável a 
fazer insulinoterapia intensiva e com 
múltiplas administrações de insulina;

História de hipoglicemias;

Necessidade de flexibilidade no estilo 
de vida;

Gravidez ou planeamento de gravidez;

Necessidade de pequenas doses de 
insulina.

«A bomba é muito 
melhor, mas não 
substitui a pessoa.»

„
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colocaram bomba de insulina aqui na 
APDP ou noutros sítios e diziam que 
o controlo com a bomba era muito 
mais eficaz do que o método das 
canetas de insulina», relatou a jovem. 

Numa das consultas na Associação, 
questionou a médica assistente, 
mostrou-se interessada e deu então 
início ao processo de culminou com 
a colocação da bomba em outubro 
de 2012. 

Nestes escassos meses, Joana do Vale 
nota já algumas diferenças na rotina 
diária. «Só o facto de não ter de me 
picar quatro ou cinco vezes traz uma 
comodidade gigantesca», sublinhou. 
Também ao início achou que «ia ser 
muito complicado andar com uma coisa 
pendurada» ao corpo, ter de dormir 
com o dispositivo, mas o controlo 
«mais eficaz» da diabetes supera as 
adaptações que é necessário fazer. 
«Assim que a pessoa consegue acertar 
no esquema de insulina, o autocontrolo 
é completamente diferente, a pessoa 
está tão controlada que nem quer tirar 
a bomba para não perder o controlo 
dos valores», reconhece Joana do Vale, 
embora o possa fazer, por exemplo nas 
férias, voltando ao sistema de canetas 
de insulina.

NÃO É UM PÂNCREAS NOVO
Contudo, os resultados positivos 
obtidos com o sistema de PSCI podem 
deixar uma ideia errada na população 
que vive com diabetes. «Isto não é um 
pâncreas novo», alerta Joana do Vale. 
A colocação da bomba de insulina 
não descarta a pessoa com diabetes 
da responsabilidade de controlar a 
doença, muito pelo contrário. Como 

Joana do Vale explicou, «a bomba não 
faz nada sozinha, apenas vai dando 
a insulina programada cada  hora, 
mas se nós não dermos a insulinas 
quando vamos comer ou quando é 
necessário a bomba, não o faz sozinha» 
e, sobretudo, «não faz milagres».

O grau de responsabilidade da pessoa 
que coloca uma bomba de insulina 
«é muito maior do que ter a caneta», 
disse Joana do Vale, não esquecendo 
que «qualquer erro pode dar uma 
hipoglicemia muito grande, cetona na 
urina, náuseas ou indisposições».

Uma visão partilhada com 
Joana Castanho, para quem a 
responsabilidade não diminui com 
a colocação da bomba de insulina. 
«Continuamos dependentes, ela faz 
parte de nós 24 horas por dia», frisou.  

SIMPLES, MAS EXIGENTE
Para percebermos melhor como 
é o funcionamento técnico e o 
procedimento de colocação das 
bombas de insulina, falamos 
com os profissionais do DPSCI. 
Somos recebidos pelos elementos 
responsáveis pela equipa, as 
médicas Leone Duarte  e Sofia 
Castro, a enfermeira Marina Dingle, 
e pelo enfermeiro Duarte Matos. 

Os profissionais explicam que 
no abdómen ou na parte superior 
da nádega é colocado o cateter ao 
qual depois se liga o dispositivo que 
contém no interior um pequeno frasco 
onde está armazenada a insulina. 
Leone Duarte conta que essa «bomba 
faz duas coisas distintas: uma é dar 
insulina basal ao longo de 24 horas». 
Esses pequenos bolus contínuos 

116 
Total de bombas 

infusoras colocadas 
na APDP desde 2008. 

«AO INÍCIO, PODE 
FAZER UM POUCO 
DE CONFUSÃO.»

«Hoje a bomba já faz 
parte de mim.»
„

REPORTAGEM
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são programados previamente no 
aparelho para darem uma quantidade 
de insulina de hora a hora. «Outra 
das funções da bomba é, através do 
mesmo cateter, dar bolus/unidades de 
insulina à refeição ou em determinado 
período em que se queira corrigir a 
glicemia, e é o utente que dá esse bolus 
quando acha necessário», acrescentou 
a médica. 

A equipa enfatizou que este é 
um método «bastante exigente, 
quer em termos técnicos, quer em 
termos intelectuais», sublinhou a 
médica, pois «o doente tem muitas 
responsabilidades e se a pessoa não 
tiver um compromisso não serve de 
nada». A enfermeira Marina Dingle 
frisou mesmo que «a bomba é muito 
melhor, mas não substitui a pessoa», 
cuja ação continua a ser fundamental 
para calcular os bolus necessários para 
ministrar às refeições ou para corrigir 
uma glicemia elevada. É igualmente 
necessária a atuação do indivíduo com 
diabetes para mudar duas vezes por 
semana, a não ser que haja qualquer 
intercorrência, o cateter ao qual se liga 
a bomba de insulina.

Ainda assim, a enfermeira recorda 
que os estudos apontam uma melhoria 
da qualidade de vida dos utilizadores 
do sistema de PSCI, muito por causa 
da diminuição do número de picadas 
com as canetas de insulina e da 
diminuição do risco de hipoglicemias.

No mercado nacional são duas 
as marcas que comercializam 
dispositivos de perfusão subcutânea 
contínua de insulina, a Roche e a 
Medtronic, cada uma delas com vários 
modelos disponíveis. 

PROCESSO DE SELEÇÃO
Existem então duas formas de se ter 
uma bomba de insulina: ou comprando 
o dispositivo, cujo valor varia entre os 
três e os quatro mil euros, ou entrando 
no programa nacional de PSCI, em 
que o custo do aparelho é assumido 
pelo SNS. Todavia, para se entrar no 
programa é necessário cumprir os 
requisitos definidos pela legislação: ter 
conhecimento e aplicar a contagem de 
hidratos de carbono, ter um controlo 
metabólico não aceitável mesmo a 
fazer insulinoterapia intensiva e com 
múltiplas administrações de insulina, 
ter história de hipoglicemia, ter 
necessidade de flexibilidade no estilo 
de vida, estar grávida ou a planear uma 
gravidez ou necessitar de pequenas 
doses de insulina.

Encaixando num destes perfis, 
depois «são os médicos da consulta 
da diabetes que referenciam para a 
colocação da bomba», esclarece Marina 
Dingle. 

Na APDP, o processo de colocação 
da bomba passa por várias sessões de 
ensino e esclarecimento obrigatórias 
organizadas pela equipa do DPSCI, 
num processo que se quer rigoroso, a 
bem da saúde do indivíduo..

Os interessados frequentam em 
primeiro lugar uma sessão conjunta 
onde, nas palavras da enfermeira 
Marina Dingle, «se dão as noções 
do que é este tratamento, de como 
funciona a bomba, o que é preciso 
fazer em termos de autovigilância e 
autocontrolo, o perfil das insulinas, 
as vantagem e as desvantagens deste 
dispositivo». Depois, seguem-se entre 
duas a três sessões individuais antes 

«SÓ O FACTO DE NÃO 
TER DE ME PICAR QUATRO 
OU CINCO VEZES TRAZ 
UMA COMODIDADE 
GIGANTESCA.»

«O DOENTE TEM MUITAS 
RESPONSABILIDADES, 
E SE A PESSOA NÃO 
TIVER UM COMPROMISSO 
NÃO SERVE DE NADA.»
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da colocação do dispositivo. 
É que, como também frisou 

Marina Dingle, «a bomba é um 
ótimo tratamento, mas tem alguns 
procedimentos a serem cumpridos, 
senão, em vez de ser benéfico, é 
prejudicial».

Só em 2012, na APDP foram colocadas 
39 bombas, das quais 11 em utentes 
com idade inferior a cinco anos.

LIVRAR-SE DAS PICAS
As quartas-feiras de manhã da equipa 
do DPSCI são precisamente dedicadas 
aos utentes mais pequenos. Maria 
Clara, de seis anos, brinca com os 
legos da sala de espera enquanto a 
mãe, Maria do Carmo, conta a história 
da filha. Diagnosticada com diabetes 
desde os três anos e meio, Maria Clara 
não reclamava na hora das «picas» da 
caneta de insulina, mas, como qualquer 
criança, não gostava daquele momento 
que se repetia cinco vezes ao dia. 

Quando foi diagnosticada, os pais 
ouviram falar do dispositivo de 
perfusão e falaram com a médica 
assistente da menina em Évora, que os 
direcionou para a APDP, pois naquela 
região do país não há nenhum centro 
de referência para a colocação de 
bombas.

Maria Clara colocou o dispositivo de 
perfusão em março do ano passado e 
a mãe faz um balanço positivo: «Não 
tem de andar sempre a ser picada a 
toda a hora, e à noite também é melhor. 
Quando não tinha a bomba, a meio 
da noite os valores baixavam muito 
sempre, e agora a bomba vai dando 
insulina durante a noite e o controlo 
é melhor.»

Para a mãe, a única desvantagem são 
as preocupações relativas às porções 
na alimentação. Maria do Carmo tem 
uma balança onde faz a pesagem das 
quantidades dos alimentos para saber 
quanta insulina tem de dar às refeições.

VENCER RECEIOS
Para os pais é difícil imaginar o filho 
a viver 24 horas por dia ligado ao 
dispositivo que administra a insulina. 
O receio que a bomba se desconecte 
do cateter durante as brincadeiras 
assombra a decisão de mudar para este 
sistema. 

Que o diga o casal Cleonice Silva e 
Luís Silva, pais do Rafael, hoje com 
cinco anos e a viver com diabetes 
desde os 15 meses. «Fiquei na dúvida 
se seria a melhor opção», admite 
Cleonice Silva, «não ia levar tantas 
picadas, mas ia andar com uma “coisa” 
agarrada sempre a ele, mesmo a 
brincar e a correr», recordou. Luís Silva 
acrescenta: «Ficámos com receio que a 
bomba o pudesse inibir».

Rafael veio referenciado do Hospital 
Dona Estefânia e recebeu a bomba de 
insulina na APDP em fevereiro deste 
ano. Até agora, os pais não notam que 
traga algum constrangimento à vida 
do filho, que, tal como muitas crianças 
na mesma situação, traz a bomba 
aconchegada numa cinta à cintura. «É 
como se não tivesse nada», conta Luís 
Silva. 

Os pais notam que os valores do 
Rafael «andam mais estáveis», como 
relata Cleonice Silva, mas a grande 
vantagem para a mãe «é não ter de 
fazer as picadelas», a não ser na troca 
do cateter duas vezes  por semana. 

REPORTAGEM

«Ficámos com receio 
que a bomba o 
pudesse inibir.»

„

«FIQUEI NA DÚVIDA 
SE A BOMBA SERIA 
A MELHOR OPÇÃO.»
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CONSULTÓRIO

Para responder a esta pergunta, antes  
deve ser feita uma clara distinção 
entre a isenção e a dispensa 

do pagamento de taxas moderadoras. 
Na isenção, estão em causa certas 
características ou estados do utente, 
desconsiderando a doença de que padece. 
O que fundamenta a isenção não é a doença 
em si a justificar os cuidados de saúde 
que vai receber, mas antes uma condição 
que é prévia à própria necessidade desses 
cuidados e que, em muitos casos, não é 
sequer do foro clínico. Estão nesse grupo, 
por exemplo, as grávidas e parturientes, 
as crianças até aos 12 anos de idade, 
entre outros. Os utentes que beneficiem 
de isenção estão isentos da obrigação de 
pagar taxas moderadoras, seja qual for o 
cuidado de saúde de que beneficiem. 

A dispensa do pagamento de taxas 
moderadoras deve a sua razão de ser 
precisamente à específica condição de que 
padece o utente. Nesses casos, assistimos 
a uma discriminação positiva dos cuidados 
de saúde prestados no contexto de doenças 
específicas e previamente indicadas, 
os quais estão assim dispensados de 
pagamento. Pode dizer-se que a isenção 
recai sobre o utente, independentemente 
dos cuidados de que necessite, ao passo que 
a dispensa recai sobre a doença, e apenas 
para os cuidados com ela relacionados.

No contexto da diabetes, esta distinção 
é particularmente relevante, na medida 
em que a partir de 1 de janeiro de 2012 a 
pessoa com diabetes deixou de beneficiar 
de isenção para passar a beneficiar de mera 
dispensa. Quer isto dizer que, desde essa 
data, a pessoa com diabetes não está isenta 
do pagamento de taxas moderadoras para 
todo e qualquer cuidado de saúde de que 
necessite no âmbito do SNS, embora 
esteja dispensada desse pagamento para 
certos cuidados relacionados com a 
diabetes. Esses cuidados são as consultas 
e as sessões de hospital de dia, bem como 
os atos complementares prescritos no 
decurso destas, no âmbito da diabetes. 

Em resumo, a pessoa com diabetes 
não está isenta do pagamento de taxas 
moderadoras, mas beneficia de dispensa 
desse pagamento em todas as consultas e 
sessões de hospital de dia, bem como em 
todos os atos complementares prescritos 
no decurso destas, no âmbito da diabetes. 
Resta acrescentar que a dispensa do 
pagamento de taxas moderadoras vem 
prevista no artigo 8.º do decreto-lei 
n.º 113/2011, de 29 de novembro, e aplica-se 
às prestações de saúde cujos encargos 
sejam suportados pelo orçamento do SNS, 
o que inclui, evidentemente, os centros de 
saúde, os hospitais e as entidades públicas 
ou privadas convencionadas.

«Em que circunstâncias se tem direito a isenção  
das taxas moderadoras?»

TAXAS MODERADORAS NA DIABETES

Pergunta enviada por e-mail

David Coelho, advogado da Pedro 
Raposo & Associados responde: 

«A PESSOA COM 
DIABETES NÃO 
ESTÁ ISENTA DO 
PAGAMENTO DE TAXAS 
MODERADORAS».
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Pode considerar-se uma 
glicemia elevada um valor em 
jejum superior a 130 mg/dl ou 

um valor pós-prandial (duas horas 
após o início da refeição) superior a 
180 mg/dl.

Tendo obviamente em consideração 
que nunca se deverá fazer exercício 
físico em jejum, consideraremos 
apenas valores de glicemia superiores 
a 180 mg/dl, que até 250 mg/dl não 
são de todo impeditivos da prática de 
exercício físico. 

Quando os valores de glicemia antes 
do exercício são superiores a 250 mg/dl: 
  - Se a pessoa tem diabetes tipo 
2 pode fazer exercício muito leve, 
(como uma caminhada curta).

- Se a pessoa tem diabetes tipo 
1 não deve fazer exercício físico, já 
que pode haver presença de corpos 
cetónicos no sangue ou na urina. Se 
isso acontecer, significa que não existe 
insulina suficiente em circulação 
e o organismo viu-se obrigado a 
utilizar a gordura corporal como fonte 
energética, em vez da glicose, com 
a consequente produção de corpos 
cetónicos e risco de cetoacidose.  
Quando nestas condições a pessoa 
faz exercício, o resultado é ficar com 
os valores de glicemia ainda mais 

elevados do que quando começou, 
ou seja, em lugar de ser benéfico, o 
exercício torna-se prejudicial.  

Para fazer exercício físico em 
segurança, o ideal é fazer uma pesquisa 
de glicemia antes, e também no final, 
para poder verificar qual foi o efeito 
que o exercício teve no organismo.

Sempre que surgir algum valor 
de glicemia muito elevado, convém 
tentar perceber o que o provocou, 
e entrar em contacto com a equipa 
de saúde, especialmente se essa 
tendência se repetir. 

«Gostava de saber se posso fazer exercício 
com a glicemia elevada.»

EXERCÍCIO E GLICEMIA

Pergunta enviada por e-mail

Margarida Barradas,  
dietista da APDP, responde: 

«A PRÁTICA DE 
EXERCÍCIO FÍSICO COM A 
GLICEMIA ELEVADA PODE 
SER DESACONSELHADA.»
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CONSULTÓRIO

Ainsulina não pode ser utilizada, 
em qualquer caso, para além da 
data de validade constante na 

embalagem. Essa data corresponde à 
garantia do fabricante de que o conteúdo 
mantém pelo menos 95% do seu efeito, 
desde que devidamente armazenada.

Para além disso, no caso de uma 
insulina de ação rápida, no momento 
em que é utilizada pela primeira vez, a 
sua validade fica limitada ao período de 
um mês, independentemente da data de 
validade inicial. 

Efetivamente, tem-se verificado que 
a utilização depois de um mês acarreta 
uma perda considerável de eficácia da 

insulina administrada, levando a um 
pior controlo glicémico. Além disso, a 
primeira utilização quebra a esterilidade 
do líquido, e, mesmo com os químicos 
adicionados para evitar a proliferação de 
microrganismos, tal poderá ocorrer ao 
cabo de algum tempo.

A insulina atua no organismo no seu 
estado de monómero, isto é, como uma 
molécula de insulina individual. Ora, 
a insulina comercial apresenta-se na 
forma de seis moléculas de insulina 
ligadas entre si. Após a injeção, esse 
aglomerado vai-se quebrando, levando 
à libertação das moléculas individuais, e 
ao seu efeito sobre a glicemia. No caso 

da insulina de ação rápida, a interligação 
entre as seis moléculas é tornada mais 
frágil, para permitir que se desmanche 
mais rapidamente. Isso também faz 
com que seja mais sensível a alterações, 
e a exposição à luz ou a temperatura 
superior a 28 ºC, ou uma agitação 
excessiva, podem limitar bastante o 
efeito da insulina ainda antes de esta 
atingir o fim da validade esperada.

A insulina de ação rápida tem um aspeto 
incolor, e não deve ser administrada se 
alterada ou se apresentar impurezas, que 
poderão indiciar alteração da insulina 
ou dos seus preservantes. Da mesma 
forma, quando refrigerada, não pode ser 
colocada num local onde possa congelar, 
pois isso irá afetar a capacidade de as 
moléculas de insulina se libertarem 
depois de injetadas e produzirem o 
seu efeito de limitação das glicemias 
elevadas.

«Uma insulina de ação rápida aberta e fora 
de validade pode falsear valores de glicemias?»

INSULINA FORA DE VALIDADE

Pergunta enviada por e-mail

Rogério Ribeiro, investigador  
da APDP, responde: 

«A INSULINA NÃO 
PODE SER UTILIZADA  
PARA ALÉM DA DATA 
DE VALIDADE INDICADA 
NA EMBALAGEM.»
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A DIABETES CAUSA  
IMPOTÊNCIA SEXUAL?

PORQUE APARECE A IMPOTÊNCIA SEXUAL NOS DIABÉTICOS?

QUAIS OS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS?

O QUE FAZER QUANDO SURGE?

A impotência sexual, mais conhecida por disfunção erétil, é a incapacidade persistente para atingir e manter 
uma ereção suficiente para manter uma relação sexual satisfatória.
A diabetes é uma causa frequente de impotência, tanto no tipo 1, como no tipo 2, podendo levar ao aparecimento 
da impotência, geralmente após mais de dez anos de diagnóstico, aparecendo em cerca de 30% a 50% dos 
doentes diabéticos mal controlados. Este risco é aumentado se associarmos outros fatores de risco como a 
hipertensão e o tabagismo.

Logo nos primeiros 
sintomas, deve pro-
curar o seu médi-
co assistente o mais 
prontamente possí-
vel, que poderá pedir 
opinião a um urolo-

gista. Podem ser re-
comendados alguns 
exames, que vão per-
mitir chegar a um 
diagnóstico e à pro-
posta do melhor tra-
tamento no seu caso.

Tratamentos com agentes orais
Tratamentos hormonais
Tratamentos locais
Dispositivo de ereção por vácuo
Próteses penianas

 
 
 
 
 

PELE EXTERNA
Cobre o órgão 
no seu conjunto.

 

TECIDO ESPONJOSO
Incha quando se 
enche de sangue, 
sustentando a ereção.

ARTÉRIA
A sua dilatação 
provoca a ereção.

CORPOS CAVERNOSOS
Também se enchem 
de sangue, tal como 
o tecido esponjoso. 

URETRA
Estende-se pelo 
meio do tecido 
esponjoso.

FIG. 1 – CORTE DO PÉNIS

Alterações no próprio pénis na estrutura da 
parede dos corpos cavernosos, que se enchem 
de sangue e provocam a ereção (ver fig. 1).

Alterações vasculares nas artérias, veias e nos 
restantes vasos do organismo, com obstrução 
das artérias que levam o sangue ao pénis, não 
permitindo obter ereção.

Alterações neurológicas nos nervos do pénis, 
perdendo a sua sensibilidade e a capacidade de 
transmitir os impulsos do cérebro ao pénis.

Alguns medicamentos que os diabéticos 
tomam para controlar outras patologias, 
por exemplo, alguns hipertensores, podem 
perturbar a ereção.
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PRÓSTATA
Glândula que 
segrega um 
líquido cremoso, 
agregado 
ao esperma 
ejaculado.

CANAL 
DEFERENTE
Tubo curto que 
conduz esperma 
à uretra.

VEIAS

ARTÉRIAS

NERVOS

TESTÍCULO
Glândula 
produtora de 
esperma.

ESCROTO
Bolsa de pele 
que contém 
os testículos.

EPIDÍDIMO
Tubo espiralado 
onde matura 
o esperma.

VESÍCULA SEMINAL
Segrega fluído e nu-
trientes agregados 
ao esperma durante 
a ejaculação.

BEXIGA
Recetáculo do sistema 
urinário, que descarre-
ga urina e sémen. 

PREPÚCIO
Cobre e protege 
a cabeça do 
pénis.

GLANDE
Cabeça do 
pénis.

14,7%
da população masculina 
portuguesa tem diabetes 

AS GLÂNDULAS

GLÂNDULA
PITUITÁRIA

TESTÍCULOS

TESTOSTERONA

FSh LH

Células
intersticiais

Mantém as estru-
turas reprodutoras 
masculinas e os 
carateres sexuais 
secundários.

Produção de 
espermatozoides

Células
sustentaculares

As alterações vasculares 
e neurológicas nas arté-
rias e nervos do pénis, 
são causas possíveis da 
impotência no homem 
com diabetes.
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COMO É QUE O EXERCÍCIO 
FÍSICO MELHORA O 
CONTROLO DA DIABETES?
Se praticar exercício físico regular, durante no mínimo três 
meses, a longo prazo, poderá sentir um melhor controlo 
da diabetes, devido à diminuição do risco de doença 
cardiovascular e à melhoria da sua insulinorresistência.

MELHORA O CONTROLO DIRETO  
DA DIABETES

Diminuir a glicemia – açúcar no 
sangue;

Diminuir a HbA1C;

Aumentar a sensibilidade à insulina;

Diminuir o peso.

DIMINUI O RISCO DE DOENÇA  
CARDIOVASCULAR

Reduz em 20% os valores  
de triglicéridos

Aumenta os valores de colesterol 

HDL, o bom colesterol

Diminui a pressão arterial

Melhora a coagulação sanguínea

Reduz a massa gorda

MELHORA A INSULINORRESISTÊNCIA
Aumenta a sensibilidade à ação de 
insulina, 

Ajuda a diminuir os níveis de glice-
mia

A longo prazo, ajuda a diminuir os 
valores de HbA1C

MELHORA O BEM-ESTAR
Aumenta a tonicidade muscular

Aumenta a resistência física

Diminui o peso 

Previne a osteoporose

Aumenta a agilidade

1 3

2 4
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COMPREENDER A DIABETES   GESTÃO DA DOENÇA
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ESTRATÉGIAS 
PARA TOMAR OS 
MEDICAMENTOS 
CORRETAMENTE

CONTAR  
HIDRATOS DE CARBONO

SAIBA SEMPRE O SEU VALOR  
DA HEMOGLOBINA A1C 

Saber a utilidade de cada medicamento.

Ter um esquema em papel com os horários para as tomas 
de medicamentos.

Saber a melhor forma de tomar cada um e o porquê (por 
exemplo, o porquê da toma ser em jejum).

Anote os problemas e duvidas relacionados com a toma 
dos medicamentos e comente-as com o médico na próxi-
ma consulta.

Aprenda a manejar os dispositivos e a sua forma de manu-
tenção

Escolha um local de armazenamento dos medicamentos, 
seguro, mas visível.

Pode ainda usar uma caixa específica para guardar os me-
dicamentos.

Use lembretes, no frigorífico, no computador ou no tele-
móvel.

1

2

3

4

5

6

7

8

A TER EM CONTA

Os objetivos de controlo não são rígidos. É necessário  
relativizar mediante as suas características e as indicações 
do seu médico assistente.

Ninguém deve ter uma percentagem de 6,5% se for à custa 
de hipoglicemias

Os hidratos de carbono (HC) são a principal fonte 
de energia do corpo e devem ser contabilizados, pois 
influenciam os níveis de glicemia. Um nutricionis-
ta/dietista poderá determinar qual o número de por-
ções de HC diários recomendados em cada caso.

2 ameixas frescas (170g)  
= 1 porção de HC

10 pares de cerejas (110g)  
= 1 porção de HC

8 a 10 bagos de uvas (80g)  
= 1 porção de HC

6,5% 8%

Um controlo 
ótimo a 
partir de

Um mau 
controlo é um 

valor superior a

1

2
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ENTREVISTA

OArtista plástico e professor, Carlos 
Nogueira tem obras nas coleções do Ar.Co, 
do Museu de Serralves, da Fundação 

Calouste Gulbenkian e do Centro Cultural de 
Belém. A sua mais recente exposição, O Lugar das 
Coisas, esteve patente até ao início deste ano no 
Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Tratou-se de uma mostra antológica 
que percorreu várias obras dos 40 anos de carreira 
do autor, desde as performances dos primeiros 
tempos até à escultura de anos mais recentes.

Como surgiu a diabetes na sua vida?    
A partir dos 30 anos, fui sendo chamado à atenção 
para uns valores da glicemia borderline, ou seja, era 
pré-diabético. Há dez anos, numa análise de rotina, 
verificou-se que os valores exigiam outro cuidado. 
Tinha então mais ou menos 55 anos. Sabia que os 

meus antecedentes – tanto o meu pai como o meu 
avô materno foram diabéticos tipo 2 no fim da vida 
– faziam prever que isto pudesse acontecer. 

Foi então que, por mão amiga, cheguei à preciosa 
APDP [Associação Protetora dos Diabéticos de 
Portugal]. Digo preciosa pela competência que 
aquela gente revela, pela qualidade do trato, pela 
atenção constante, por todas as coisas boas que 
possam imaginar é uma instituição preciosa. 

Entretanto, caí nas mãos do precioso Prof. João 
Filipe Raposo, que, antes de ser um médico de 
grande qualidade, é uma pessoa excecional. 

Como é essa relação com a APDP?
É uma relação de absoluta disponibilidade, o que 
é difícil sempre, e nos tempos que correm ainda 
mais difícil. É de absoluta atenção e cuidado. É de 
absoluta simpatia e competência.

«PASSEI A 
PREVARICAR 
MENOS»
Carlos Nogueira reconhece que o diagnóstico da 
diabetes foi um choque. Para o artista plástico, é difícil ser 
espartano, mas cuidar da saúde passou a ser fundamental.

«O papel do 
artista é também 

inquietar-nos.» 

„
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Quase diria que, sem darmos por 
isso, temos naquelas pessoas gente 
amiga. É o melhor que se pode 
esperar quando se tem uma situação 
que pode trazer aflições. É sabermos 
que, com um simples telefonema, 
desbloqueamos burocracias e temos 
ali um apoio sério e seguro. Tudo 
devia ser assim.

Que impacto teve o diagnóstico 
na sua vida?
Quando me confrontei com o 
diagnóstico, caí do céu. Comecei por 
ficar muito triste, porque era uma 
marca indelével que podia, de alguma 
forma, ser controlada, mas nunca 
limpa em definitivo. O que eu fiz foi 
procurar ter juízo.

Que modificações trouxe a 
diabetes para o seu dia a dia?
Penso que as modificações foram 
quase radicais. Emagreci imenso, 
passei a sentir-me muito melhor. 
Nunca fui uma pessoa muito ligada à 
ginástica, mas passei a andar bastante 
mais e tive muito cuidado com os 
açúcares. Passei a prevaricar menos, 
embora em dias de festa não deixe de 
dar a minha facadinha. Mas melhorei 
profundamente os níveis das 
análises. É difícil ser-se espartano e 
isso exigiria uma experiência de vida 
que eu não tenho, nem terei. 

Enquanto professor e artista 
plástico, a diabetes trouxe-lhe 
alguma condicionante?
Nenhuma. Além da alimentação, a 
diabetes não condicionou em nada 
a minha vida. 

Na sua obra, convoca as pessoas 
a entrarem no seu trabalho e a 
relacionarem-se com o espaço 
circundante. Acaba por criar uma 
relação dinâmica entre a pessoa e a 
obra...
Devo dizer que a minha obra se pode 
dividir em duas fases. Numa primeira 
fase, que era de esbanjamento e 
partilha, o meu trabalho procurava ser 
tocante, contagiante do outro. Daí as 
minhas ações, nomeadamente de rua e 
por correio. Nessas minhas ações, havia 
sempre uma convocação do outro, 
uma partilha. A partir de determinada 
altura, passou a ser diferente, comigo 
mais velho, numa fase de tomada de 
consciência do finito, passei a fazer 
trabalhos que tinham mais a ver com 
a contenção e a permanência. 

Essa mudança foi uma atitude 
consciente?
Foi uma consciência que foi surgindo 
gradualmente, mas havia uma lucidez em 
relação a este processo. Até porque, com 
esta fase, chego de uma forma mediata a 
mais pessoas. Com a fase anterior, ficava 
por um núcleo muito restrito. 

Independentemente da intimidade 
que a obra de arte pode implicar – a obra 
de arte que não é para toda a gente, tal 
como o futebol não é para toda a gente 
– deseja-se que toque o maior número 
possível de pessoas. Ninguém morre por 
não contactar com uma obra de arte, mas 
viverá muito melhor se tiver passado 
por ela.

É importante que a arte chegue às 
pessoas?
É bom que a arte chegue às pessoas, 

ENTREVISTA
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«A PESSOA COM 
DIABETES NÃO 
ESTÁ ISENTA DO 
PAGAMENTO DE TAXAS 
MODERADORAS».

«ALÉM DA 
ALIMENTAÇÃO, 
A DIABETES NÃO 
CONDICIONOU EM 
NADA A MINHA VIDA.»



«As pessoas vão viver 
melhor se tiverem a 
arte por companhia.»
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porque as pessoas vão viver melhor 
se tiverem a arte por companhia.

O que é que arte pode fazer por 
elas?
Pode fazê-las parar um pouco para fazer 
perguntas. Uma das coisas que a arte faz 
melhor é ensinar a fazer perguntas. Não 
dará respostas, até porque cada um vai 
tomar a resposta que melhor entender 
de acordo com o background que tem e 
que seja capaz de abranger. Mas a arte 
ensina a fazer perguntas e, ao refletir, as 
pessoas crescem.

O papel do artista é inquietar?
O papel do artista é também 
inquietar-nos.

Que percurso tem feito desde que 
decidiu abraçar um público mais 
vasto?
Tenho exposto em instituições e em 
lugares que deem a maior visibilidade 
possível ao que vou produzindo. Devo 
dizer que tenho um duplo trabalho 
– sou também professor – e consigo 
dar a ambas as vias muita atenção. 
Todos os anos faço uma exposição, e já 
houve anos em que fiz cinco exposições; 
dou aulas no Colégio Moderno e na 
Universidade Autónoma de Lisboa. 

A exposição na Fundação Calouste 

Gulbenkian, O Lugar das Coisas, foi 
a mais recente. Como correu?
Foi uma exposição antológica que 
reuniu 40 anos de trabalho. Foi mesmo 
uma escolha, sem a preocupação de ter 
todas as fases. Em termos de crítica, 
tive o melhor possível, e em termos 
de público, segundo me foi dito, tive 
um recorde de público. Foi muito 
gratificante.

Consegue eleger alguma peça que 
tenha feito parte desta exposição?
A «Construção para Lugar Nenhum», 
que agora faz parte da coleção da 
Gulbenkian, é-me muito querida. 

A arte também pode ser uma forma 
de alertar consciências para questões 
relacionadas com a saúde?
São caminhos separados. A única 
vantagem que se pode obter é que se 
o autor for minimamente mediático, 
ao abordar estes assuntos pode 
falar de uma forma mais profunda e 
vinculativa e chamar a atenção para 
estas problemáticas.

Quer deixar alguma mensagem para 
os leitores?
Procurem estar atentos ao corpo, porque 
ele é o suporte fundamental para a alma 
e para a vida que se pretende com 
qualidade. 

„

«PROCUREM ESTAR 
ATENTOS AO CORPO, 
PORQUE É O SUPORTE 
FUNDAMENTAL PARA A 
ALMA E PARA A VIDA.»

PERFIL
Carlos Nogueira nasceu em 

Moçambique em 1947. Na vida 
académica, passou pela Escola 
Superior de Belas-Artes do Porto, 
onde estudou Escultura, e pela 
Escola Superior de Belas-Artes 
de Lisboa onde cursou Pintura. 
Foi bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian, da 
Secretaria de Estado da Cultura 
e da Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento. 

Em 1980, recebeu o Prémio 
Camões pela II Bienal Internacional 
de Arte de Vila Nova de Cerveira, 
e em 1995 foi agraciado com 
a Menção Honrosa da Bienal 
Internacional da Escultura e 
Desenho das Caldas da Rainha. 

Integrou a representação oficial 
portuguesa à Bienal de Veneza, 
à Trienal de Arquitetura de Milão e 
à Quadrienal de Escultura de Riga. 

Carlos Nogueira tem obras em 
coleções de instituições nacionais 
e internacionais.

É professor associado convidado 
no curso de Arquitetura da 
Universidade Autónoma de Lisboa 
e professor no Colégio Moderno.





COMER BEM
 

 

COMER BEMCOMER BEM
APRENDA A... 
Cozinhar com muito gosto

PARA SABOREAR 
Creme branco de legumes
Pescada com cogumelos
Beringelas recheadas
Ananás com lima
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NUTRIÇÃO

COZINHAR COM 
MUITO GOSTO
Conheça novas dicas de culinária que lhe permitem 
ter mais prazer na alimentação e simultaneamente 
controlar a sua diabetes.  
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Uma alimentação saudável e 
equilibrada faz parte do tratamento 
das pessoas com diabetes, em 

conjunto com a atividade física e a medicação 
(antidiabéticos orais ou insulina).

Os principais objetivos da alimentação de 
uma pessoa com diabetes são obter um bom 
controlo da glicemia, colesterol, triglicéridos, 
pressão arterial e atingir e manter um peso 
saudável, de forma a prevenir o aparecimento 
das complicações da diabetes. 

Para ajudar a controlar estes fatores de 
risco, recomenda-se a redução da ingestão 
de gordura e sal e o aumento da ingestão de 
fibra. 

Então quer dizer que apenas são permitidos 
cozidos e grelhados? Não.

Hoje em dia, a alimentação das pessoas com 
diabetes não tem de ser restritiva e monótona 
como era há uns anos, muito associada apenas 
aos cozidos e aos grelhados. Existem muitos 
métodos de culinária saudável que poderá, 
ou mesmo deverá, experimentar, de forma 
a variar mais a sua alimentação e obter uma 
maior riqueza em nutrientes. No entanto, 
como medida preventiva do aumento 
excessivo de peso e da doença cardiovascular, 
os fritos e os pratos com molhos gordurosos 
deverão ser pouco frequentes.

Experimente as dicas de culinária que 
lhe apresentamos, de forma a conseguir ter 
prazer na sua alimentação e ao mesmo tempo 
controlar a diabetes.

COMO REDUZIR A QUANTIDADE  
DE GORDURA 
É importante reduzir a quantidade de gordura 
das suas receitas. 

Escolha alimentos com menos gordura 
(ex: peixe, frango sem pele, peru, coelho, 
lombo de porco, vegetais, leguminosas, 
laticínios magros, cereais).

Prefira formas de cozinhar sem ou com 
pouca gordura (ex: escalfar, cozer, estufar, 
assar, grelhar). Utilizar o micro-ondas, 
forno, grelha, frigideiras antiaderentes ou 
woks também facilita a confeção com pouca 
gordura.

Doseie a quantidade de gordura que adiciona 
(ex: não ultrapassar uma colher de sobremesa 
de azeite por pessoa ou uma colher de sopa 
de azeite para uma panela de sopa). Colocar 
o azeite num frasco com spray doseador 
também pode ajudar, limitando a uns borrifos 
o que se adiciona a uma salada ou legumes, 
em vez de um “generoso” fio de azeite que 

A ALIMENTAÇÃO DA 
PESSOA COM DIABETES 
NÃO TEM DE SER RESTRITIVA 
E MONÓTONA COMO ERA 
HÁ UNS ANOS.

Os métodos de 
cozinha podem ir 
além de cozidos e 
grelhados.

„

w por Ana Lopes Pereira, Nutricionista APDP w
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facilmente “escorrega” do galheteiro.

COMO REDUZIR A QUANTIDADE 
DE SAL
Há alguns truques que podem 
ajudar a diminuir o consumo de sal, 
conseguindo igualmente cozinhados 
com sabor.

Evite cozinhar alimentos ou 
condimentos que à partida já são 
ricos em sal, por exemplo enchidos 
e outros produtos de charcutaria, 
fumados, mostarda, molho de soja, 
ketchup, queijos curados. Não leve o 
saleiro para a mesa.  

Cozinhe com especiarias e ervas. 
Dê sabor aos seus pratos com ervas 
aromáticas, como por exemplo  
coentros, salsa, hortelã, manjericão, 
tomilho, orégãos. Use também as  
especiarias e condimentos para 
conseguir pratos mais deliciosos, 
como por exemplo a pimenta, açafrão, 
noz-moscada, canela, colorau, sumo 
de limão, vinagre, tomate, cebola, 
alho, aipo, entre outros alimentos.

 Quando usar as conservas e  os 
enlatados, sempre que possível, passe 
bem por água corrente antes de cozinhar.

COMO AUMENTAR O TEOR  
DE FIBRA DAS SUAS RECEITAS
Adicione leguminosas, como grão, 
feijão, ervilhas, favas, lentilhas, 
tanto em sopas como em pratos 
(jardineiras, caldeiradas, cataplanas) 
ou mesmo nos acompanhamentos 
(arroz de feijão, massa com grão, 
arroz de ervilhas, batata com ervilhas 
nas saladas russas).

Planeie as suas receitas começando 
pelos vegetais, em vez do tradicional 
“hoje o jantar vai ser carne ou 
peixe?”. Valorize mais os vegetais e 
as leguminosas e deixe para segundo 
plano e em menor quantidade a 
carne/peixe. Por último, tenha 
sempre legumes ou leguminosas no 
seu congelador. Na falta de vegetais 
frescos, terá sempre forma de juntar 
um pouco de fibra às suas receitas.

SABIA QUE A CULINÁRIA 
INFLUENCIA O VALOR 
NUTRICIONAL DOS ALIMENTOS?

A preparação e a confeção 
dos alimentos influenciam a 
disponibilidade e o teor de alguns 
nutrientes, principalmente de 

NUTRIÇÃO

COZINHAR AO VAPOR 
É O MÉTODO QUE 
PRESERVA MELHOR 
O SABOR, AROMA 
E NUTRIENTES  DOS 
LEGUMES.

Não ponha de 
lado as suas 

receitas por causa 
da diabetes. 

Adapte-as!

„

MENOS GORDURA,  
MAIS SABOR

Prefira escalfar, cozer, estufar, 
assar, grelhar.
Utilize o micro-ondas, forno, grelha, 
frigideiras antiaderentes ou woks.
Não ultrapasse uma colher de 
sobremesa de azeite por pessoa.
Não ultrapassar uma colher de 
sopa de azeite para uma panela 
de sopa.
Colocar o azeite num frasco com 
spray doseador.
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vitaminas e sais minerais. 
Por exemplo, ao cozer ou assar uma 

maçã, irá perder-se alguma vitamina 
C, entre outras vitaminas e minerais, 
tão importantes para manutenção de 
uma boa saúde e prevenção de várias 
doenças. Assim, a fruta cozinhada é 
menos rica em nutrientes, ou porque 
são suscetíveis ao calor ou porque 
ficam na água de cozedura. Opte por 
fruta fresca, duas a três peças por dia.

Em relação à confeção de legumes, 
cozinhar ao vapor é o método que 
preserva melhor o sabor, aroma e 
nutrientes. Além disso, se colocar 
especiarias e ervas aromáticas na 
água, irá acrescentar mais sabor 
aos legumes cozidos nesse vapor. 
De qualquer forma, se cozinhar os 
legumes em água, não se esqueça de o 
fazer em lume brando, o menor tempo 
possível e num recipiente com tampa, 
para evitar perdas de nutrientes por 
evaporação. Outra forma de não 
desperdiçar os nutrientes é aproveitar 
o caldo em que são cozinhados os 
legumes, tanto para sopas como 
para acompanhamentos, como por 
exemplo para cozer o arroz ou a 
massa, ou ainda para outros pratos.

Por outro lado, claro que é 
importante cozinhar bem alguns 
alimentos, como a carne e o peixe, 
para eliminar as bactérias ou outros 
microrganismos indesejáveis. No 
entanto, opte por métodos que 
preservem mais os nutrientes e 
facilitem a digestibilidade, sem 
cozinhar demasiado os alimentos, 
pois muitos dos nutrientes irão 
perder-se e poderão formar-se 
substâncias prejudiciais à saúde.

Por exemplo, se ao fazer um 
refogado deixar a gordura aquecer 
demasiado, irá tornar essa gordura 
de difícil digestão, além de poder 
haver formação de substâncias 
cancerígenas.

ATENÇÃO ÀS ELEVADAS 
TEMPERATURAS!
Métodos de confeção que utilizem 
temperaturas muito elevadas, 
como os fritos, panados e tostados, 
promovem a formação de produtos 
finais de glicosilação avançada (AGE) 
nos alimentos. Estes compostos estão 
relacionados com o desenvolvimento 
de complicações, como a neuropatia, 
retinopatia e doença cardiovascular, 
em pessoas com diabetes. 

Os AGE também se formam no 
organismo através de processos 
metabólicos. Quando os níveis 
de açúcar no sangue estão 
persistentemente elevados, 
estes processos metabólicos são 
estimulados, levando ao aumento 
da produção de AGE, que, uma 
vez formados pelo organismo ou 
absorvidos dos alimentos, são 

SE O REFOGADO 
AQUECER DEMASIADO, 
A GORDURA TORNA-SE 
DE DIFÍCIL DIGESTÃO E 
PODE HAVER FORMAÇÃO 
DE SUBSTÂNCIAS 
CANCERÍGENAS.

MENOS SAL,  
MAIS SABOR

Evite cozinhar alimentos 
e condimentos que à partida  
já são ricos em sal. 
Dê sabor aos seus pratos  
com ervas aromáticas.
Quando usar conservas e 
enlatados, passe-os por água 
corrente antes de cozinhar.
Não leve o saleiro para a mesa.
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dificilmente excretados, podendo 
permanecer por muito tempo 
no organismo, exercendo efeitos 
prejudiciais.

Assim, evitar a ingestão de 
alimentos com AGE e manter um bom 
controlo da glicemia pode reduzir 
o aparecimento de complicações da 
diabetes.

COMO REDUZIR OS "AGE" 
Para evitar o consumo dos AGE, reduza 
a dose e a frequência de ingestão 
de alimentos ricos em gordura e 
proteína (ex: carnes gordas). Recorra 
a métodos culinários que utilizem 
água ou líquidos sem gordura ou com 
pouca gordura e temperaturas mais 
baixas, como os escalfados, cozidos, 
estufados ou assados.
 Corte os alimentos em pedaços e, 
antes de cozinhar, deixe marinar um 
pouco em sumo de limão ou vinagre 
e especiarias para intensificar o sabor 
e tornar os alimentos mais tenros, o 
que permite diminuir a temperatura e 
o tempo de confeção.
 Evite cozinhar demasiado os 
alimentos e retire as partes mais 
queimadas. Inclua diariamente 

alimentos ricos em antioxidantes, 
como os vegetais e a fruta, que 
ajudam a combater os efeitos 
prejudiciais dos AGE. Substitua 
algumas vezes a proteína de origem 
animal, como a carne, por proteína 
vegetal (ex: ervilhas, grão, feijão).

Adapte as suas receitas. Não é 
preciso pôr de lado as suas receitas 
favoritas. Sabendo que o objetivo 
é reduzir a quantidade de gordura, 
sal, açúcar e AGE e aumentar a fibra, 
aproveite algumas destas dicas e 
faça experiências para tornar os 
seus pratos mais equilibrados e 
saborosos! 

NUTRIÇÃO

Valorize mais 
os vegetais e as 
leguminosas. Tenha-os 
sempre à mão.

„

CORTE OS ALIMENTOS 
EM PEDAÇOS PARA 
PARA DIMINUIR A 
TEMPERATURA E TEMPO 
DE CONFEÇÃO.

COMO REDUZIR 
COMPOSTOS PERIGOSOS
Que desenvolvem complicações 
em pessoas com diabetes.

Coma menos alimentos ricos 
em gordura e proteína; 

Cozinhe com água ou líquidos sem 
gordura ou com pouca gordura;

Prefira cozinhar com baixas 
temperaturas;
 
Evite cozinhar demasiado os alimentos;

Retire as partes mais queimadas;

Coma diariamente alimentos ricos 
em antioxidantes;

Substitua algumas vezes a proteína 
animal por proteína vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 





CULINÁRIA
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CREME 

BRANCO 

DE LEGUMES
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  1 alho-francês
  1 cebola grande
  1 couve-flor pequena
  2 cenouras
  1 curgete
  1 c. sopa de azeite
  1 c. café rasa de sal
  salsa, coentros ou hortelã

INGREDIENTES (4 PESSOAS)

PREPARAÇÃO
Descasque as cenouras, a curgete e a cebola.  
Lave bem todos os legumes e corte-os em pedaços.

Coloque os legumes numa panela com água 
suficiente para quatro pratos (800-1.000 ml),  
junte o sal e leve-os ao lume até cozerem.

Triture tudo até obter um creme aveludado  
e adicione o azeite.

Polvilhe com salsa, hortelã ou coentros picados

O SEGREDO
A couve-flor e curgete são ricas em vitaminas, 
minerais e fibra, e pobres em gorduras e hidratos 
de carbono. Conferem à sopa uma consistência  
semelhante à obtida com a batata, sendo, por isso, 
uma ótima alternativa menos calórica.

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
[média por pessoa]

  Calorias 70 kcal

  H. Carbono 7,5 g

  Proteínas 4,5 g

  Gordura 3 g

è

è

è

è
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w por Ana Raimundo, Dietista APDP w
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  4 lombos de pescada (400 g)
  200 g de cogumelos frescos laminados
  8 batatas pequenas com pele
  1 cebola grande
  2 tomates maduros
  2 dentes de alho
  1 c. sopa azeite
  1 dl de vinho branco
  pimenta, tomilho, sal

INGREDIENTES (4 PESSOAS)

PREPARAÇÃO
Coloque as batatas, com pele, a cozer numa panela 
com água temperada com uma pitada de sal.

Descasque os legumes; pique a cebola e os dentes 
de alho e corte em cubos os tomates. Coloque-os, 
juntamente com os cogumelos e os lombos de pescada, 
numa outra panela com o azeite, pimenta e vinho 
branco. Deixe cozinhar durante cerca de 20 minutos.

Polvilhe com tomilho e sirva com as batatas  
cozidas com pele.

O SEGREDO 
A pescada, para além de uma fonte proteica 
importante, é um peixe magro (teor de gordura 
inferior a 1%) rico em iodo, fósforo e vitaminas 
do complexo B. É bastante versátil, mas, por 
ter uma carne muito delicada, não deve cozer 
excessivamente.

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
[média por pessoa]
  Calorias 267 kcal

  H. Carbono 30 g

  Proteínas 23 g

  Gordura 6 g
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PESCADA  COM 

COGUMELOS
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  2 beringelas grandes
  60 g de soja (granulada)
  2 tomates maduros
  1 pimento encarnado
  1 cebola
  2 dentes de alho
  2 dl de vinho branco
  queijo ralado light
  2 colheres sopa de azeite
  Pão ralado, louro, salsa, pimenta e colorau, qb.

INGREDIENTES (4 PESSOAS)

PREPARAÇÃO
Coloque a soja granulada em água com um pouco 
de sal, pimenta e colorau durante 15 minutos. 
Corte as beringelas em metades e retire-lhes 
o interior. Coloque-as em tabuleiros untados que 
possam ir ao forno. 

Descasque e pique a cebola e os dentes de alho. 
Descasque o tomate e corte-o em cubos, assim 
como o pimento.  Leve a mistura de legumes 
ao lume, juntamente com a soja, com uma colher 
de sopa de azeite, folha de louro e o vinho branco. 
Deixe cozinhar, mexendo com frequência. 

Distribua o preparado pelas quatro metades de 
beringela. Regue com 1 c. sopa de azeite e polvilhe 
com o queijo ralado, pão ralado e salsa picada. 
Leve ao forno durante cerca de 30 minutos.
Sugestão: Pode servir acompanhadas com arroz branco solto.

O SEGREDO
A soja, quando é usada como substituto da carne, tem 
a vantagem de ser isenta de colesterol,  associada 
a um menor risco de doenças cardiovasculares.

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
[média por pessoa]

  Calorias 200 kcal
  H. Carbono 11 g

  Proteínas 10,75 g
  Gordura 12,5 g
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  Metade de 1 ananás ou abacaxi
  Raspa de 2 limas

INGREDIENTES (4 PESSOAS)

PREPARAÇÃO
Descasque o ananás e corte-o em fatias finas.

Polvilhe com a raspa de lima e está pronto a servir.

O SEGREDO

Optar por fruta como sobremesa da refeição é uma 
excelente escolha. Ricas em vitaminas, minerais 
e água, as frutas contam, de uma forma geral,  
com um elevado teor de fibra. Embora bastante 
menos calóricas do que um doce, bolo ou gelado, 
não nos devemos esquecer que também são fontes 
de açúcar – frutose.

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
[média por pessoa]

  Calorias 66 kcal

  H. Carbono 14 g

  Proteínas 0,75 g

  Gordura 0,3 g
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ANANÁS

COM LIMA
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A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal continua o 
ciclo de conferências subordinado ao tema «Diabetes Séc. XXI: 
O Desafio». A mais recente palestra decorreu no dia 26 de março, 
na Escola da Diabetes Ernesto Roma, e esteve entregue a Salvador 
Massano Cardoso, professor catedrático de Epidemiologia e 
Medicina Preventiva na Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra.

O especialista centrou a intervenção no tema «Sociologia 
da Diabetes: As desigualdades sociais e o risco de adoecer 
por diabetes», uma abordagem atual, atendendo ao cenário de 
carência financeira vivida no país e de como este poderá ter 
reflexo na prevenção e controlo desta doença.

Na conferência estiveram também presentes José Manuel 
Boavida, diretor do Programa Nacional para a Diabetes, e 
Francisco George, diretor-geral da Saúde. 

Uma parceria entre a Associação Protectora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP) e a Fundação Vodafone Portugal 
fez nascer o primeiro sistema de acompanhamento 
e monitorização da pessoa com diabetes à distância, 
apresentado no passado dia 18 de abril. Este sistema, 
desenvolvido de raiz pela Fundação Vodafone Portugal, 
está integrado no sistema informático da APDP e permite 
às pessoas com diabetes e aos profissionais de saúde 
da Associação gerir a diabetes fora do espaço físico da 
Associação, designadamente os registos das doses de 
insulina e das medições de glicemia que podem ser feitos 
através de uma chamada de voz, SMS ou por e-mail.

Desta forma, as pessoas acompanhadas na APDP têm 
acesso a uma plataforma que lhes permite contactar de 
forma rápida, e sem se deslocarem às instalações da APDP, 
a equipa de saúde que, por sua vez, também passa a ter a 
capacidade de monitorizar, a partir de qualquer local com 
acesso à Internet, os parâmetros fornecidos pelo utente.

O sistema está à disposição de todos os utentes da 
APDP, depois do sucesso verificado durante a fase de 
testes com o grupo de portadores de bombas de insulina.

O Hotel do Mar, em Sesimbra, recebeu de 11 a 14 de abril o 14.º 
Seminário de Educação na Doença Crónica. Este encontro, organizado 
pela Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal, teve como 
ponto de partida a premissa «Como eu me conto – Histórias de 
vida», tendo juntado profissionais de saúde e pessoas com diabetes 
num ambiente informal, propício a uma troca de experiências nem 
sempre possível em ambiente de consulta de seguimento.

O objetivo do seminário passava pela partilha de histórias de vida, 
das dificuldades e dúvidas, das 
experiências bem-sucedidas e das 
angústias diárias, que afetam tanto 
os cuidadores profissionais como 
as pessoas com diabetes. Com esta 
partilha, pretendeu-se encontrar 
estratégias para um melhor controlo 
da doença e para uma melhor 
prevenção das doenças secundárias 
que podem diminuir a qualidade de 
vida dos indivíduos com diabetes. 
Um dos testemunhos que se ouviu  
foi o do poeta, dramaturgo e letrista 
José Fanha, autor de canções para 
o Festival da Canção, de livros para 
adultos e jovens e de peças de teatro 
e programas de televisão.

CONFERÊNCIA  
SOCIOLOGIA DA DIABETES

VIGILÂNCIA MÉDICA
NO SEU TELEMÓVEL

PARTILHA DE HISTÓRIAS  
ENCONTRO DE ESTRATÉGIAS 

ACONTECEU NA APDP
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No passado dia 27 de fevereiro, a Missão 
Sorriso deu a conhecer as instituições e 
os projetos selecionados para receber os 
apoios resultantes da campanha do Natal 
de 2012, e a Fundação Ernesto Roma 
foi uma das organizações premiadas. 
A instituição foi agraciada com um 
prémio no valor de dez mil euros, 
para dar início ao projeto de educação 
alimentar «Bem comer, comer bem», 
direcionado às instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS). 

Este programa consiste na realização 
de ações de formação direcionadas a 
dois públicos distintos nas IPSS: aos 
profissionais responsáveis pelas ementas 
dessas instituições e aos beneficiários 
dos apoios das IPSS. O objetivo será, 
segundo explicou Joana Oliveira, dietista 
da Fundação Ernesto Roma, ensinar as 

pessoas «a comer melhor e de forma mais 
saudável», aproveitando os ingredientes 
mais básicos e também mais económicos 
de forma a tornar as ementas diárias 
nutricionalmente ricas e apelativas. 

O núcleo do Norte da Associação 
Protectora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP) continua a dinamizar ações de 
formação para profissionais, pessoas 
com diabetes e familiares. Para os 
profissionais, em maio e junho estão 
pensados «Cursos Integrados de 
diabetes» de nível inicial (de 6 a 8 
de maio e de 3 a 5 de junho) e cursos 
intermédios sobre a «Insulinoterapia 
na diabetes tipo 2», a realizar nos 
dias 20 e 21 de maio. Os enfermeiros 
podem ainda participar na formação 
sobre como «Prevenir e controlar a 
diabetes», entre 13 e 17 de maio.

Para as pessoas com diabetes e 
familiares, estão calendarizadas nos 
dias 3 de maio e 7 de junho sessões 
educativas sobre «Como cuidar dos 
meus pés» e previstas «Conversas 
sobre a diabetes para as pessoas com 
diabetes tipo 2» nos dias 9 e 23 de 
maio. Para os familiares e cuidadores 
serão realizadas formações para «Pais 
de crianças com diabetes tipo 1», a 
31 de maio, e estão agendados cursos 
sobre os «Cuidados às pessoas idosas 
com diabetes», a 2 do mesmo mês.

A APDP Norte foi inaugurada em 
maio de 2012. O núcleo tem-se dedicado 
a ações de formação para profissionais 
de saúde e para pessoas com diabetes 
e familiares e aposta em projetos de 
intervenção na comunidade.

MISSÃO SORRISO APOIA 
FUNDAÇÃO ERNESTO ROMA

FORMAÇÃO  
NA APDP NORTE

10MIL 
EUROS

Foi quanto recebeu a APDP 
para dar início ao projeto 

de educação alimentar 
«Bem comer, comer bem», 
direcionado às instituições 

particulares de solidariedade 
social (IPSS). 

CONTACTOS 
APDP NORTE
MS – Matosinhos Sport
R. Nova do Estádio, 244
4460-381 Senhora da Hora
Tel.: 213 816 101
Telem.: 925 286 161
E-mail: apdpnorte@apdp.pt
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Melbourne recebe encontro da IDF

NJA PARTICIPA EM 
CONGRESSO MUNDIAL

ARMANDO SÁ 
TREINA NJA

ESTÁGIO DO 
NJA NA IDF

Dois membros do Núcleo Jovem da Associação Protetora 
dos Diabéticos de Portugal vão participar naquele que 
é considerado o maior encontro mundial sobre diabetes.

O Núcleo Jovem (NJA) da 
Associação Protetora dos 
Diabéticos de Portugal 

vai marcar presença no Congresso 
Mundial de Diabetes organizado pela 
International Diabetes Federation 
(IDF). 

Este ano, o encontro terá lugar entre 
2 e 6 de dezembro em Melbourne, na 
Austrália, e será uma oportunidade para 
discutir as questões mais importantes 
relacionadas com a diabetes a nível 
mundial. A participação do NJA terá 
lugar no âmbito do Programa Young 
Leaders in Diabetes da Federação 
Internacional de Diabetes. Este 
programa tem como principal objetivo 
melhorar a vida dos jovens com 
diabetes em todo o mundo, através 
da formação de futuros líderes na 
comunidade da diabetes.

De todos os candidatos ao programa 
a nível mundial, apenas alguns são 

aceites enquanto representantes 
não só da associação-membro que 
representam, mas também enquanto 
porta-vozes do país de origem. Este 
ano, por Portugal, foram selecionados a 
Alexandra Costa e o Manuel Gonçalves, 
ambos do NJA, para fazerem parte do 
Young Leaders in Diabetes. Os dois 
jovens juntam-se assim a Júlia Silveira, 
também membro do NJA, que já é 
Jovem Líder na Diabetes desde 2011.

TESTEMUNHO PORTUGUÊS
O NJA também marca presença no 
programa oficial do congresso da 
International Diabetes Federation. 
Alexandra Costa participará na sessão 
«Perspetiva da Pessoa com Diabetes», 
onde irá proferir uma palestra sobre o 
tema «Como construir relações com a 
equipa de saúde». 

O Núcleo Jovem da APDP (NJA) vai 
estar presente no torneio DIAEURO 
2013, um campeonato de futebol só para 
pessoas com diabetes com o objetivo de 
aumentar a consciência para a doença 
e combater a discriminação da pessoa 
com diabetes. Este ano, o torneio 
decorrerá em Zadar, na Croácia, de 27 
a 31 de agosto, e a organização está a 
cargo da associação de diabetes daquele 
país, com o apoio da sucursal europeia 
da International Diabetes Federation. 
Para além da representação portuguesa 
do NJA, estarão presentes equipas 
de Espanha, Itália, Bulgária, Bélgica, 
Eslováquia, Croácia, Ucrânia, Polónia, 
Sérvia, Roménia e Hungria. 

A coordenadora do NJA, Alexandra Costa, 
foi selecionada para realizar um estágio 
na equipa da International Diabetes 
Federation (IDF) em Bruxelas entre os 
meses de agosto e novembro. O estágio 
faz parte do programa de intercâmbio 
da IDF com associações-membro e 
tem como principal objetivo formar o 
candidato para ações de esclarecimento, 
sensibilização e de alerta para a diabetes, 
mas também é uma oportunidade para 
a IDF fortalecer a colaboração com as 
associações de pessoas com diabetes de 
cada país.

JOVENS
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A Escola da Diabetes Ernesto 
Roma recebeu a 19 de fevereiro 
a apresentação do Relatório 

Anual do Observatório Nacional da 
Diabetes e, mais uma vez, os dados 
mostraram um crescimento do número 
de pessoas com diabetes. Luís Gardete 
Correia, coordenador do Observatório, 
apresentou o relatório de 2012 com 
os dados referentes ao ano de 2011 e 

destacou a prevalência da doença, que 
já atinge os 12,7%.

O responsável sublinhou igualmente 
os dados da incidência da diabetes 
em 2011, ano em que apareceram 651 
novos casos por cem mil habitantes, 
o que significa que aproximadamente 
65 mil pessoas foram diagnosticadas 
com diabetes. Este valor, a juntar aos 
dos últimos dez anos, demonstra que 

Observatório Nacional da Diabetes  

DIABETES FACTOS  
E NÚMEROS 2012 

Os dados do Observatório Nacional da Diabetes continuam a mostrar 
o crescimento dos números da doença em Portugal e deixam os responsáveis 
da área da saúde preocupados com o futuro.

A INCIDÊNCIA DA 
DOENÇA AUMENTOU 
80% NUMA DÉCADA.

OBSERVATÓRIO
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a incidência da doença aumentou 
80% nesta década, um número 
«extremamente importante» para Luís 
Gardete Correia, pois é demonstrativo 
de como a «epidemia ou pandemia da 
diabetes está a chegar».

APOSTA NA PREVENÇÃO 
Presente esteve também Paulo Macedo, 
Ministro da Saúde, para denominar este 
como o «documento mais completo 
dobre uma patologia» realizado em 
Portugal. O governante deu conta das 
preocupações referentes ao aumento da 
prevalência da doença, assim como aos 
custos a ela associados. A diabetes já 
representa 10% da despesa em saúde, 
um volume de gastos atuais que «não vai 
poder manter-se», alertou o governante.

Entre os dados que mais 
impressionaram Paulo Macedo estão 
os anos de vida perdidos pelas pessoas 
com diabetes – cerca de sete anos, 
segundo os dados divulgados pelo 
Observatório Nacional da Diabetes – e 
a quantidade de pessoas a fazer diálise 

devido à doença, que representam 
quase um terço dos hemodialisados.

Por outro lado, o Ministro da 
Saúde salientou a necessidade de 
«os cidadãos terem de ser agentes de 
promoção da saúde». A ideia de Paulo 
Macedo encontrou apoio em José 
Manuel Boavida, coordenador do Plano 
Nacional para a Diabetes, para quem a 
prevenção e o autocuidado poderiam 
«evitar 60% da incidência da diabetes».

O responsável máximo do combate 
nacional à diabetes, para além dos 
«sinais de alerta» relacionados com a 
tendência de crescimento da doença 
e com a mortalidade associada à 
diabetes, deu igualmente ênfase 
à necessidade de «mudança de 
paradigma» nos atuais estilos de vida. 
José Manuel Boavida defendeu uma 
«sociedade mais ecológica, mais justa 
e mais sustentável» em resultado de 
uma política transversal de saúde 
que abranja áreas como a educação, a 
política alimentar e a organização do 
território. 

12,7%

5,5%

16,3%

4,9%

4,4%

Prevalência total  
da diabetes.

Prevalência da diabetes 
não diagnosticada.

por cada 100.000 é a 
taxa de incidência da 

diabetes tipo1 em jovens 
dos 0 aos 14 anos.

Prevalência da  
diabetes gestacional.

Óbitos por diabetes.

«A população 
portuguesa está a 
engordar, e a diabetes 
está intimamente 
ligada à obesidade.»

„
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No dia 26 de fevereiro foram 
apresentados os resultados 
do programa Juntos é Mais 

Fácil. Fruto de uma parceria entre a 
Associação Protectora dos Diabéticos 
de Portugal (APDP), a Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia, o 
Programa Nacional para a Diabetes 
e com o patrocínio da Novartis, a 
iniciativa envolveu 1.170 indivíduos 

acompanhados por mais de 350 
profissionais de saúde em cerca de 80 
unidades e mostrou como a adoção 
de um estilo de vida mais saudável 
pode melhorar a qualidade de vida e a 
controlar a diabetes.

Segundo explicou João Raposo, 
diretor clínico da APDP, o programa 
decorreu durante quatro meses, ao 
longo dos quais foram realizadas 

várias sessões de esclarecimento 
sobre motivação, atividade física e 
alimentação saudável, sendo depois 
avaliados os resultados seis meses 
após o início do programa. 

NÚMEROS ANIMADORES
Da população abrangida, foram 
avaliados 280 indivíduos, 55% dos 
quais eram mulheres, com uma média 

Apresentação dos resultados do programa Juntos é Mais Fácil

POR UMA VIDA  
MAIS SAUDÁVEL
Os resultados do projeto mostram que é possível melhorar a vida de quem 
vive com diabetes. Ao fim de seis meses, os participantes tinham perdido 
peso, perímetro abdominal e de cintura e melhorado o nível da hemoglobina 
glicada (HbA1c).

A SUA APDP
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de idades a rondar os 59 anos. Ao início, 
a média de peso dos participantes 
andava pelos 85 kg, para uma altura de 
162 cm, o que se traduzia num índice de 
massa corporal (IMC) médio de 31,9. O 
perímetro abdominal rondava os 106 
cm e o perímetro da anca os 112 cm, 
sendo que os valores da hemoglobina 
glicada (HbA1c) andavam pelos 6,78%.

Após a intervenção, a avaliação 
demonstrou que o grupo perdeu em 
média 1,77 kg, baixando o IMC em 0,7. 
Os perímetros, quer abdominal quer 
da anca, também diminuíram, à volta 
dos 3 cm na zona do abdómen e de 
2,5 cm na anca.

Para João Raposo, os resultados 
até podem parecer modestos, mas 
o médico lembrou como estes 
números «representam um ganho 
significativo, já que qualquer perda de 

peso traduz-se num bom resultado 
de saúde». A acrescentar a estes 
números, os valores da HbA1c 
também desceram, em média, 0,3%, 
permitindo a 90% dos participantes 
manterem a terapêutica com que 
iniciaram o programa.

Outro ponto positivo destacado por 
João Raposo foi a taxa de adesão, com 
87% das pessoas a manterem-se no 
programa ao fim de seis meses, o que 
representa uma taxa de desistência de 
apenas 13%.

Perante os resultados, João Raposo 
deixou um desafio: «Atendendo aos 
custos cada vez maiores, precisávamos 
de ter mais programas destes no 
terreno, já que trariam melhorias a 
longo prazo, não só na diabetes.»

ALARGAMENTO DO PROJETO
O Juntos é Mais Fácil arrancou como 
projeto-piloto em 2011, e em 2012 
foi implementado a nível nacional. 
Rui Cernadas, vogal do Conselho 
Diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Norte, também presente 
no encontro, revelou que este ano 
o projeto vai ser alargado a mais mil 
pessoas com diabetes, o que implica a 
participação de mais 60 profissionais 
de 30 novas unidades.

«PRECISÁVAMOS DE 
TER MAIS PROGRAMAS 
DESTES NO TERRENO, 
JÁ QUE TRARIAM 
MELHORIAS A LONGO 
PRAZO.» 

87% 0,7 3 cm 2,5 cm 0,3
das pessoas 

mantiveram-se no 
programa até ao fim.

foi quanto baixou 
o IMC.

foi quanto diminuiu 
o perímetro da 

zona do abdómen. 

foi quanto diminuiu 
o perímetro da 
zona da anca.

foi quanto 
diminuiu a
HbA1c. 

A enfermeira Genialda Ventura e o utente 
António Ferreira Mateus receberam 

simbolicamente das mãos de Teresa Carqueja, 
da Novartis, os certificados de participação 

no programa Juntos é Mais Fácil.

Francisco George lembrou que a União Europeia está 
a iniciar um movimento chamado Patient Empowerment, 
inspirado precisamente no tratamento da diabetes.

„

„
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PROFISSIONAIS

PESSOAS COM DIABETES
Sábados Desportivos

São realizados no Parque da Quinta das 
Conchas, em Lisboa, e destinam-se a pessoas 
com diabetes e acompanhantes. O objetivo é 
combater a inatividade física, um dos fatores 
de risco para o aparecimento da diabetes.

JUNHO JUNHO
PESSOAS COM DIABETES 
Cuidados às pessoas idosas  
com diabetes
No dia 6 decorre este curso dirigido 
a pessoas com diabetes e a cuidadores. 
O propósito da formação é que os 
participantes sejam capazes de reforçar 
e adquirir novas competências em relação 
às pessoas idosas com a doença crónica.

Prevenir e controlar a diabetes
O curso dirige-se a profissionais de 
saúde e pretende fazer a atualização 
de conhecimentos e a reflexão sobre 
formas de prevenção daquela que já é 
considerada uma das doenças em maior 
crescimento neste século. A formação tem 
lugar em Lisboa e no Porto, de 13 a 17.

1

 JUNHO

PESSOAS COM DIABETES 
Como cuidar dos pés

No dia 7 realiza-se a sessão educativa 
«Como cuidar os meus pés», dirigida a 
pessoas com diabetes e a cuidadores da 
pessoa com esta doença crónica. O curso 
tem como fim dar noções sobre os cuidados 
a ter com os pés neste grupo especifico da 
população.



PESSOAS COM DIABETES 
Sessões para pais de crianças com 
diabetes tipo 1 

Formação dirigia a pais de crianças com 
diabetes tipo 1 até aos 12 anos, inclusive. 
O objetivo é melhorar as competências 
dos cuidadores  sobre o controlo e a 
vigilância da diabetes.
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE
18th FEND Annual Conference 
A 20 e 21 de setembro decorre em 
Barcelona a conferência anual da 
Foundation of European Nurses in Diabetes 
(FEND), a organização que congrega 
os profissioanis da enfermagem que se 
dedicam ao cuidado da pessoa com 
diabetes.

MAIO
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Curso Integrado de Diabetes

É destinado a todos os profissionais 
de saúde, médicos, enfermeiros, dietistas, 
nutricionistas, psicólogos e farmacêuticos 
com interesse profissional na área da 
diabetes. Fornece uma abordagem inicial 
essencialmente prática da diabetes, 
permitindo uma visão abrangente acerca 
desta patologia. A formação decorre 
de 27 a 29 de maio.

MAIO

SETEMBRO

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

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

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
49th Annual EASD Meeting
Começa a 23 de setembro aquele que é 
considerado o maior encontro mundial 
dedicado à diabetes. A reunião anual da 
European Association for the Study of Diabetes 
(EASD, que junta profissionais de todo o 
Mundo, realiza-se este ano em Barcelona de 

SETEMBRO
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Anne Rice é uma das 
maiores escritoras 
americanas da segunda 

metade do século passado e 
do início deste século. Os seus 
livros versam especialmente 
temas eróticos, góticos e 
religiosos. Nascida em 1941, foi 
casada 41 anos com o poeta Stan 
Rice, que veio a falecer em 2002 
com um cancro. Os seus livros 
venderam mais de cem milhões 
de cópias, sendo uma das 
autoras mais lidas dos tempos 
modernos.

Nascida no seio de uma 
família de origem irlandesa, Rice 
forma-se no Richardson High 
School, Texas, em 1959. A sua 
mãe morre três anos depois, 
vítima de alcoolismo. Segue 

depois para o Texas Woman’s 
University em Denton, Texas, 
e mais tarde para o North Texas 
State College. Depois de um ano 
em São Francisco, Anne regressa 
a Denton, onde casa com Stan 
Rice, seu antigo colega de 
escola em Richardson. De 1962 
a 1988, Anne assiste e participa 
no nascimento da Revolução 
Hippie.

A sua filha Michele, nascida 
em 1966, morre com uma 
leucemia em 1972. O seu filho 
Christopher Rice nasce na 
Califórnia, em 1978. 

Anne acaba o seu primeiro 
livro, Entrevista com o Vampiro, 
em 1973, sendo este publicado 
em 1976. Este livro será o 
primeiro de uma série conhecida 
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ANNE RICE, 
ESCRITORA DE SANGUE(?) 
A vida da norte-americana que ficou célebre pelas suas 
histórias de vampiros, contos eróticos e muitas novelas.
w por Luís Gardete Correia w

ANNE ACABA 
O SEU 
PRIMEIRO LIVRO, 
ENTREVISTA COM 
O VAMPIRO,  
EM 1973.
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por Crónicas de Vampiros, constituída por 
mais de 12 novelas. Rice escreve depois 
três novelas de sucesso incluídas na série 
Lives of the Mayfair Witches. Mais tarde, 
a escritora americana escreve três novelas 
eróticas, agora com o pseudónimo A. N. 
Roquelaure.

Regressa publicamente à Igreja 
Católica em 1998, depois de vários anos 
declarando-se ateia. Em 2004 começa a 
escrever livros de índole religiosa, Christ 
the Lord e Out of Egypt, a que chama 
«crónicas da vida de Jesus». O segundo 
volume de Christ the Lord, The Road to 
Cana, foi publicado em março de 2008.

Em 2004, muda-se para Nova Orleães, 
onde se mantém até pouco antes do 
furacão Katrina. Decide então mudar-se 
para a Califórnia, onde adquire um 
rancho, vivendo próximo do seu filho, que 
habita em Los Angeles.

Alguns dos seus livros foram adaptados 
a filmes. Em 1994, Neil Jordan dirigiu a 
adaptação do livro Entrevista com o 
Vampiro. No filme, atuavam Tom Cruise 
como Lestat, Brad Pitt como culpado 
Louis e Kirsten Dunst como a criança 
vampira Claudia.

Um segundo filme, A Rainha dos 
Malditos, foi realizado em 2002, com 
Stuart Townsend como Lestat e a cantora 
Aaliayah como Akasha.

 Alguns dos seus livros têm também 
sido adaptados à televisão e ao teatro. 

DIABÉTICO ILUSTRE

A ESCRITORA ESCREVE 
TRÊS NOVELAS ERÓTICAS 
COM O PSEUDÓNIMO  
A. N. ROQUELAURE.
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MITOS
MITO: “Se tiver diabetes não posso comer bananas, uvas, 
manga e melancia.” 
FACTO: Como qualquer outra fruta, também a banana, a uva, 
a manga e a melancia são ricas em vitaminas, minerais e fibras, 
e contêm o açúcar natural (frutose e glicose). É importante 
considerar que as frutas com maior percentagem de açucar 
natural devem ser ingeridas em menos quantidade. Mas quer seja 
como sobremesa ou como lanche, a fruta é sempre uma opção 
a considerar para uma dieta equilibrada e saudável. No entanto, 
se consumidas em excesso, qualquer fruta poderá aumentar a 
glicemia.

MITO: “Consigo sentir se os níveis de açúcar no sangue 
estão altos ou baixos.”
FACTO: 
As subidas e as descidas dos níveis de açúcar no sangue podem 
refletir-se em sintomas físicos como a sede excessiva, fraqueza 
ou fadiga. A pessoa com diabetes até pode suspeitar que os 
níveis estão altos ou baixos atendendo a estes sintomas, mas a 
única forma de saber com certeza é testá-los. Se a pessoa com 
diabetes não testar regularmente os valores da glicose, pode ter 
valores suficientemente elevados para prejudicar o funcionamento 
dos órgãos sem que desenvolva qualquer sintoma.

MITO: “Por ter diabetes estou mais exposto a constipações 
e gripes.”
FACTO: 
O indivíduo com diabetes não é mais propenso a ter constipações 
ou gripes. No entanto, como acontece para todas as doenças 
crónicas, a Direção Geral da Saúde recomenda a vacinação anual 
contra o vírus da gripe para as pessoas com diabetes. Isto porque 
qualquer outra doença pode trazer complicações e tornar 
a diabetes mais difícil de controlar. Por outro lado, as pessoas 
com diabetes estão mais vulneráveis ao desenvolvimento 
das complicações associadas a estados gripais.

ANTIGÉNIOS HLA 
Marcadores genéticos situados no 
cromossoma 6 e que são muito importantes 
para os transplantes de órgãos e para os 
estudos hereditários de algumas doenças.

CETOACIDOSE/ACIDOCETOSE 
O sangue torna-se ácido, pelo nível 
elevado de corpos cetónicos , quando há 
falta de insulina. Pode desencadear um 
coma diabético.

CICLOSPORINA A 

Droga imunossupressora que é usada para 
parar o processo imune de rejeição após 
os transplantes renais.

GLÂNDULAS SUPRARRENAIS
Pequenos órgãos localizados acima dos 
rins que produzem múltiplas hormonas.

INCIDÊNCIA
Número de novos casos diagnosticados 
por ano de uma doença particular.

MICROANGIOPATIA
Complicações dos pequenos vasos 
sanguíneos que irrigam os vários órgãos.

PÂNCREAS
Órgão da cavidade abdominal que produz 
enzimas digestivas (libertadas para os 
intestinos) e diferentes hormonas (libertadas 
diretamente para o sangue).

SISTEMA NERVOSO AUTÓNOMO 

Parte do sistema nervoso que funciona 
independente da vontade, tal como 
o funcionamento do coração e os 
movimentos dos intestinos.

PALAVRAS
DIFÍCEIS

DESCODIFICADOR CIENTÍFICO
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