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A APDP como IPSS
POR JOSÉ MANUEL BOAVIDA
PRESIDENTE DA APDP

S

ão as Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS)
que asseguram a maior parte
das respostas sociais no país e,
durante séculos, foram a pedra
basilar para o desenvolvimento do
apoio social, incluindo a prestação
de cuidados de saúde, junto das
comunidades mais vulneráveis. A
partir da segunda metade do séc.
XX, com a criação da previdência e,
mais tarde, da segurança social e do
Serviço Nacional de Saúde (SNS), as
IPSS assumiram um protagonismo
diferente, em complementaridade à
ação do Estado Social.
Na Lei de Bases da Saúde (Lei
n.º 48/90, de 24 de agosto) está
instituído que o Estado apoia o
desenvolvimento das “iniciativas
das instituições particulares
de solidariedade social, em
concorrência com o setor público”.
A Associação Protectora dos
Diabéticos de Portugal (APDP),
tendo sido sempre o parceiro
privilegiado do Governo na
determinação das políticas de
combate à diabetes, é hoje uma
IPSS singular, funcionando como
um serviço complementar ao
SNS. E tanto assim é que foi
reconhecido, por unanimidade de
todos os partidos na Assembleia da
República, que a APDP deve celebrar
um acordo de cooperação de âmbito
nacional com a Administração
Central do Sistema de Saúde. As
IPSS, embora possam encontrar

meios próprios, dependem do
apoio do Estado para a prestação
de serviços a que o Estado não
consegue dar cobertura total, ao
mesmo tempo que se mantêm como
organizações da sociedade civil,
reguladas e supervisionadas pelo
Estado. Mais do que organizações
filantrópicas terão que ser parte
integrante do estado social.
A pouca importância dada ao papel
das IPSS é bem visível no reduzido
número de vezes que o assunto
surge nos órgãos de comunicação
social e no insuficiente destaque
que tem no debate político. Por isso
questionamos: quando tempo falta
para darmos o devido valor à ação
das IPSS?
É necessário definir as bases
para um movimento que procure
melhorar a qualidade de vida dos
portugueses, otimizando todas as
oportunidades disponíveis na saúde,
na ação social e na cidadania, quer
sejam do sector público, social ou
privado. Ora isso obriga a uma ação
concertada, dinâmica e de carácter
permanente, envolvendo todos
os parceiros. A sua coordenação
competirá aos organismos oficiais
mas envolvendo todos os parceiros
e a sociedade civil. Para tal, a
sustentabilidade das organizações
é essencial. Tanto para garantir a
eficácia da missão da APDP, como
das IPSS em geral. A definição da
política global para o terceiro setor é
pois urgente.

“...quando tempo
falta para darmos
o devido valor
à ação das IPSS?”
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Correio do leitor

COMO É QUE A SUA FAMÍLIA
O AJUDA A SUPERAR OS
DESAFIOS DA DIABETES?
«O apoio da minha família revela-se
sobretudo na confiança que depositam
em mim no que diz respeito à gestão
que faço da diabetes. Por outro lado,
os meus familiares estão a par do
que significa, por exemplo, ter uma
hipoglicemia e como agir perante
tal situação. Também me motivam a
manter um estilo de vida saudável
e comparticipam nas despesas de
aquisição de novas formas de controlo
da glicemia (sensores/bomba de
insulina).»
Paula do Nascimento e Silva

FAMÍLIA E DIABETES

Superar os desafios em conjunto
JOÃO NEVES, ASSOCIADO APDP

«A minha família ajuda-me a
superar os desafios da diabetes
confirmando a prática das minhas
rotinas de medicação e prevenção
(“já tomaste a insulina?”; “é
melhor fazeres uma glicemia”),
procurando manter-me sempre

autónomo e autossuficiente nesses
desafios. Na alimentação há um
maior cuidado na compra dos
alimentos e no modo como as
refeições são confecionadas. Mas,
acima de tudo, apoiam-me com
amor e muita paciência».

«Na alimentação há um maior cuidado na
compra dos alimentos e no modo como as
refeições são confecionadas.»

«Tenho 89 anos e desde os 50 que sou
diabético. O suporte para superar o
desafio da diabetes tem sido a minha
família, pois existem momentos em que
apetece transgredir na alimentação.
Mas a família está lá. Com paciência e
tornando as refeições uma autêntica
surpresa para que a monotonia
da alimentação não se instale no
quotidiano que se quer alegre e
saudável.»
Francisco Lopes Martins

PRÓXIMA PERGUNTA

COMO FAZ A GESTÃO DA
QUANTIDADE DE HIDRATOS
DE CARBONO A INGERIR
NAS REFEIÇÕES?

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: Praça Bernardino Machado
n.º 11-A, 1750-042 LISBOA | Portugal
A APDP reserva-se o direito de adaptar
e editar as cartas recebidas.
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Atualidade DIABETES
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO

O arroz
é um dos
alimentos favoritos
da população
chinesa.

SUBIDA DAS TEMPERATURAS
AUMENTA RISCO DE DIABETES
GESTACIONAL

CHINA DESENVOLVE ARROZ
EXPERIMENTAL PARA COMBATER
DIABETES TIPO 2
A China, que tem o maior
número de adultos com
diabetes do mundo (109,6
milhões, segundo dados
de 2015), está a apurar o
sabor e a textura de um
arroz experimental com
mais proteínas e menos
hidratos de carbono, para
ajudar na luta contra a
diabetes tipo 2.
De acordo com a
investigadora Li Jianyue,
da Universidade de
Xangai, "o número de
pessoas com diabetes
está a aumentar muito",
em parte devido ao
consumo elevado de arroz
branco refinado, um dos
alimentos prediletos dos
chineses. Segundo um
artigo da Bloomberg,
a maioria dos 1,4 mil
milhões de habitantes do
país consome este tipo de
arroz pelo menos uma vez
por dia, o que conduz a
um aumento significativo
dos níveis de glicemia.
Jianyue explica que, no
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arroz experimental que
está a ser desenvolvido,
a parte embrionária do
grão (germe) é maior do
que a do arroz normal,
o que o torna mais
rico em proteínas e
diminui a quantidade
de hidratos de carbono.
Por conseguinte, o
produto apresenta menor
índice glicémico. Este
"arroz preto" está a ser
trabalhado para combinar
estas propriedades
com o sabor e a textura
típicos do arroz branco
refinado. "Um arroz mais
saudável, por si só, não
resolverá o problema ele tem de ter um bom
sabor (...) Então, nós
também estamos a tentar
melhorar a textura.",
afirma Jianyue, de acordo
com a Bloomberg. Se não
forem tomadas medidas
de prevenção como esta,
cerca de 40 milhões de
casos de diabetes poderão
surgir até 2040, na China.

Estudo realizado por
investigadores do St.
Michael's Hospital e
da Universidade de
Toronto, no Canadá,
indica que existe uma
relação entre o aumento
da temperatura do ar e
o risco de desenvolver
diabetes na gravidez. Os
investigadores analisaram
um total de 396.828
mulheres, entre 2002 e
2014. As participantes
foram expostas a várias
temperaturas durante
30 dias, antes de serem
submetidas a rastreios.
Os resultados apurados
ao final dos doze anos
de estudo demonstraram
que a diabetes gestacional

foi diagnosticada a 4,6
por cento das mulheres
que tinham sido expostas
a temperaturas frias,
contra 7,7 por cento nas
mulheres expostas a
temperaturas quentes.
De acordo com Gillian
Booth, principal autora
do estudo, estes valores
significam que cada
subida de 10 graus na
temperatura do ar está
associada a um aumento
relativo médio de 6 a 9
por cento no risco de
diabetes na gravidez. Está
provado que as mulheres
com diabetes gestacional
têm um risco acrescido
de desenvolver diabetes
tipo 2, anos mais tarde.

Estudo analisou quase
400 mil mulheres

Atualidade DIABETES

INVESTIGAÇÃO
PORTUGUESA ANALISOU
AS PARTICULARIDADES DA
MARCHA EM PESSOAS COM
DIABETES, PARA AVALIAR
O RISCO DE NEUROPATIA.

-12%

Livro aborda
os cuidados
alimentares
a ter na
gestação.

O consumo de
fruta fresca
diariamente
diminui o risco
da diabetes, de
acordo com um
estudo publicado
na revista
científica PLOS
Medicine.

PERIGOS DO AÇÚCAR
NA GRAVIDEZ

ESTUDO DA MARCHA AJUDA
A DIAGNOSTICAR NEUROPATIA
DIABÉTICA
Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto demonstrou que a duração e a velocidade
da marcha, assim como o comprimento da passada,
permitem identificar o risco de neuropatia diabética
em mais de metade dos casos. De acordo com uma
notícia da agência Lusa, a investigação portuguesa
pretende caracterizar as particularidades da marcha
nas pessoas com diabetes, consoante o grau de
gravidade com que esta patologia as afeta. A
neuropatia diabética é uma afeção do sistema nervoso,
central ou periférico, causada pela diabetes. Segundo
Maria António Castro, o estudo permitiu verificar que
os indivíduos em maior risco de neuropatia periférica
revelam uma tendência para "produzir menores forças
de reação do solo durante a marcha", o que pode
comprometer a eficácia dos movimentos e contribuir
para que a marcha seja mais lenta. Além disso, as
pessoas em maior risco apresentam "uma marcha
em posições com menor controlo muscular". Estas
diferenças são mais evidentes no tornozelo e joelho.
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O novo livro do médico especialista
em nutrição Pierre Dukan,
intitulado Os seis meses que
podem mudar o mundo, sublinha
os riscos que o feto corre devido ao
consumo em excesso de açúcares
brancos durante a gravidez,
especialmente nos primeiros cinco
meses de gestação. De acordo com
uma notícia do jornal Expresso,
no livro explica-se que o consumo
excessivo de açúcar não apenas
tem como consequência o aumento
do peso do bebé, mas também
o facto de tornar o pâncreas em
desenvolvimento mais vulnerável.
É esse o motivo do aumento
da diabetes gestacional e do
número crescente de crianças que
desenvolvem diabetes, aponta
o autor. Dukan responsabiliza
também a indústria alimentar por
fabricar cada vez mais produtos
processados, prejudiciais para
a saúde. A lactose, o molho de
tomate de frasco, o fiambre e os
cogumelos enlatados são alguns
dos alimentos mencionados pelo
médico francês.

DIABETES Atualidade
Artigo
da Science
Advances
descreve a
técnica
inovadora

A apneia do sono
aumenta o risco
de desenvolver
hipertensão
arterial e
diabetes, revela
um estudo
recente publicado
na revista
científica Sleep.

TRANSPLANTE DE CÉLULAS PRODUTORAS DE INSULINA
NOVA TECNOLOGIA PODE MELHORAR TAXAS DE SUCESSO
Uma equipa de cientistas dos Estados
Unidos da América (EUA) está a testar
uma nova tecnologia que pode aumentar
a taxa de sucesso dos transplantes de
células produtoras de insulina em pessoas
com diabetes tipo 1. A tecnologia combina
um novo hidrogel com uma proteína
que estimula o crescimento dos vasos
sanguíneos, facilitando a sobrevivência
Prevenir a
obesidade
infantil: médicos
desaconselham
TV no quarto
(International
Journal of
Obesity).

das células do pâncreas transplantadas.
De acordo com uma notícia publicada no
portal MedicalXpress, em testes realizados
com animais, os transplantes ajudaram
a restabelecer a produção de insulina em
resposta aos níveis de glicemia e a tratar os
animais com diabetes. Tecnologia também
pode ajudar pessoas que removeram o
pâncreas na sequência de pancreatite aguda.

33%
das crianças
portuguesas têm
excesso de peso
(APCOI)

Dieta rica em proteínas vegetais pode
reduzir risco de diabetes tipo 2, indica
estudo do British Journal of Nutrition.

Diabetes
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Atualidade BEM-ESTAR

NOITES EM BRANCO AFETAM SAÚDE DO CORAÇÃO
SÍNDROME METABÓLICA AUMENTA RISCOS
Tratar
distúrbios
de sono
pode prevenir
problemas de
coração.

BENEFÍCIOS
DA MASSAGEM
A DOIS
Um estudo
apresentado
na conferência
anual da British
Psychological
Society sugere que
a massagem em
casal pode ajudar
a aliviar o stresse.
A investigação
envolveu 19 casais
que frequentaram
um curso de
massagens
durante três
semanas,
concluindo que o
bem-estar físico
e emocional
de ambos os
elementos
melhorava no final
de cada sessão.
No final do curso,
a maioria dos
casais manteve a
prática regular de
massagens.

Um estudo publicado no Journal of the
American Heart Association indica que
dormir menos de seis horas por dia pode
duplicar a probabilidade de morrer na
sequência de doenças cardíacas ou enfarte,
nas pessoas que sofrem de síndrome
metabólica. A síndrome metabólica engloba
um conjunto de fatores de risco para o
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desenvolvimento de problemas cardíacos
e diabetes, como hipertensão arterial,
colesterol elevado e obesidade. "É possível
que a melhoria do sono em pessoas com
síndrome metabólica possa conduzir a
um melhor prognóstico", defende Julio
Fernandez-Mendonza, psicólogo e principal
autor do estudo.

Atualidade BEM-ESTAR

INSTAGRAM CONSIDERADA A "PIOR" REDE SOCIAL PARA
A SAÚDE E BEM-ESTAR MENTAIS,
SEGUNDO INQUÉRITO A 1500 ADOLESCENTES
A aplicação de partilha de fotografias Instagram foi considerada a "pior" rede social no
que toca ao impacto na saúde e bem-estar
mentais. A conclusão resulta de um inquérito divulgado pela Royal Society for Public
Health do Reino Unido, aplicado a cerca de
1500 adolescentes e jovens adultos. Apesar
de esta aplicação baseada na imagem apresentar como pontos positivos o reforço da
liberdade de expressão, da identidade e do

sentido de comunidade, também está associada a níveis elevados de ansiedade, depressão, bullying e FOMO, do inglês "Fear Of
Missing Out", que significa "medo de ficar
de fora". Das cinco redes sociais englobadas
no inquérito (Twitter, Youtube, Snapchat,
Instagram, Facebook), o Youtube foi a melhor pontuada relativamente aos indicadores
de saúde e bem-estar, tendo sido a única a
registar resultados positivos neste aspeto.

NOVO EXAME PARA DIAGNOSTICAR
GLAUCOMA PODE SALVAR MILHÕES
DE PESSOAS DA CEGUEIRA

Estudo
que descreve
técnica foi
publicado na
revista Brain.

Cientistas britânicos estão a testar uma nova técnica
que permite diagnosticar o glaucoma antes de surgirem
os primeiros sintomas. O exame recorre à injeção de
um corante fluorescente na corrente sanguínea, para
identificar nas imagens do olho as células nervosas
da retina que estão a morrer (no exame, estas células
aparecem como manchas brancas). "Diagnosticar
o glaucoma precocemente é vital, pois os sintomas
nem sempre são óbvios", explicou à BBC a professora
Francesca Cordeiro, autora do estudo. No futuro, a nova
técnica poderá também ajudar a diagnosticar doenças
neurológicas degenerativas, como Parkinson e Alzheimer.

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
ESTIMULAM IMUNIDADE DO BEBÉ
AINDA ANTES DE ESTE NASCER
Estudo publicado na revista científica Microbiome
indica que a exposição a animais domésticos ajuda
o bebé a desenvolver imunidade, aumentando a
quantidade de micróbios que protegem contra alergias
e a obesidade. A exposição a estas bactérias dá-se
ainda dentro do útero, pelo que os benefícios se
mantêm mesmo que o animal já não esteja presente
depois de o bebé nascer.
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BACTÉRIAS
"BOAS"
PROTEGEM
CONTRA
ALERGIAS, ASMA
E OBESIDADE

10
MINUTOS

de meditação por
dia melhoram o
humor e ajudam
à concentração,
sobretudo em
pessoas que
sofrem de
ansiedade.

Estudo publicado
na revista
BMJ indica
que a toma de
analgésicos antiinflamatórios não
esteróides, como
o ibuprofeno,
aumenta em cerca
de 20 a 50 por
cento o risco de
ataque cardíaco.

BEM-ESTAR Atualidade

CIENTISTAS EXPLICAM PORQUE
DEVEMOS OUVIR A NATUREZA

SABIA QUE?

Estudo
foi
realizado
na Nova
Zelândia

PRAGUEJAR SUAVIZA
EMOÇÕES NEGATIVAS
Estudo com 70 participantes
demonstrou que dizer palavrões
ou praguejar não só pode aliviar
a dor provocada, por exemplo,
por um dedo entalado, como
ajudar a enfrentar um desgosto
amoroso. "Os resultados sugerem
que os participantes socialmente
angustiados que praguejavam em
voz alta experienciavam menor
dor emocional do que aqueles que
não o faziam", explicou Michael
Philipp, autor do estudo publicado
no European Journal of Social
Psychology. Apesar de serem
necessários mais estudos para
aprofundar o tema, a investigação
sugere que praguejar não é uma
reação totalmente descabida face
ao sofrimento, seja ele provocado
por um dedo dorido ou por um
coração destroçado. De acordo com
Michael Philipp, este alívio a curto
prazo resulta do facto de praguejar
diluir a intensidade da dor e
permitir alguma distração.

Abraçar
faz bem à saúde.
Um estudo
publicado na
revista Biological
Psychology
concluiu que,
nas mulheres,
abraçar
frequentemente
o parceiro está
associado a níveis
mais elevados de
oxitocina e a uma
redução da tensão
arterial.

Uma equipa de
cientistas do Reino
Unido avançou
uma explicação
para o facto de o
som da água de
uma cascata ou do
vento a tocar nas
folhas das árvores
promoverem uma
sensação de bem-estar
e relaxamento. Segundo
a investigação, os sons
da natureza alteram
fisicamente as conexões
no cérebro, inibindo o
instinto natural de "luta
ou fuga" - associado a
situações de stresse - e
aumentando a resposta
parassimpática do
organismo, que ajuda
o corpo a relaxar e a
funcionar normalmente.
A pesquisa, cujos
resultados foram
publicados na revista
Scientific Reports,
baseou-se num grupo
de 17 adultos saudáveis,
analisados com base
em ressonâncias
magnéticas, experiências

comportamentais e
na monitorização da
frequência cardíaca.
"Recomendo uma
caminhada pela natureza
a qualquer pessoa, esteja
ela esgotada ou não (...)
Por poucos minutos que
sejam, um escape pode
ser benéfico», afirmou
a principal autora do
estudo, Cassandra Gould
van Praag, de acordo com
a revista Health. Escutar
a natureza e minimizar a
exposição ao ruído pode
ainda ajudar a ter um
sono mais reparador e a
melhorar a capacidade de
concentração.

SONS DA NATUREZA
POTENCIAM RESPOSTA
DO SISTEMA NERVOSO
PARASSIMPÁTICO, QUE
AJUDA A ATINGIR UM
ESTADO DE CALMA.
Diabetes
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Um componente
do azeite pode
ajudar a prevenir
o cancro no
cérebro, indica
estudo publicado
no Journal
of Molecular
Biology.

3473

crianças do Porto participaram num
estudo que diz que o consumo elevado
de alimentos calóricos aos quatro anos
gera maior gordura corporal aos sete.

IDADE PRÉ-ESCOLAR É
UMA OPORTUNIDADE
DE EXCELÊNCIA PARA
FORMAR HÁBITOS
SAUDÁVEIS PARA
TODA A VIDA.

9%
das mulheres
em todo o
mundo sofrerão
de obesidade
mórbida até 2025,
prevê a OMS.

Doença
atinge mais os
rapazes, indica
relatório da
OMS.

OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA
PORTUGAL ENTRE OS PAÍSES EUROPEUS MAIS AFETADOS
Um relatório da Organização Mundial de Saúde com dados relativos a 27 países e regiões da
Europa indica que os adolescentes portugueses estão entre os mais obesos, depois da Grécia,
Macedónia, Eslovénia e Croácia. O estudo aponta que, entre 2002 e 2014, o país estagnou na
luta contra esta doença, mantendo os valores alarmantes de há doze anos. O baixo consumo
de vegetais e o sedentarismo contribuem para estes resultados.
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O QUE ACONTECE
QUANDO FALHA O
PEQUENO-ALMOÇO?
Café e chá de
ervas medicinais
podem proteger a
saúde do fígado,
nomeadamente
contra a fibrose
hepática (Journal
of Hepatology).

GENGIBRE COMBATE GORDURA
Como suplemento ou condimento em alimentos e
bebidas, o gengibre protege contra a obesidade, a
diabetes e as doenças cardiovasculares, ajudando a
queimar gorduras e a digerir os hidratos de carbono.

A venda de
refrigerantes
e bebidas
açucaradas
diminuiu 72 por
cento desde
que o Governo
português aplicou
um novo imposto
às bebidas com 80
gramas ou mais
de açúcar por
litro, em fevereiro
de 2017.

Um estudo recente defende que
não tomar o pequeno-almoço
regularmente aumenta o risco
de inflamação e contribui para o
desenvolvimento de distúrbios
metabólicos. Apesar de o
prolongamento do jejum noturno
permitir queimar mais calorias, a
falta do pequeno-almoço aumenta
os níveis de glicemia e a resistência
à insulina após o almoço.

28%

DOS ADOLESCENTES
PORTUGUESES CONSOMEM
VEGETAIS TODOS OS DIAS,
SEGUNDO A ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE.
O baixo consumo de frutos, hortaliças e legumes
está entre os 10
fatores de risco
de morte prematura (DGS)
Consumo reduzido de hortofrutícolas é responsável por cerca de
19% dos cancros
gastrointestinais
(OMS)

Estudo foi
publicado no
American Journal
of Clinical
Nutrition

SUMOS DE FRUTA SÓ
A PARTIR DE UM ANO
DE IDADE
A Sociedade Americana de Pediatria
recomenda que não sejam dados
sumos de fruta aos bebés com menos
de um ano de idade. Os pediatras
defendem que, mesmo os sumos
de fruta caseiros, não apresentam
benefícios nutricionais comprovados
para a alimentação do bebé e contêm
mais açúcar do que a fruta fresca.

Diabetes
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2

SEMANAS
sem exercício
físico regular
é o tempo que
leva a tornar-se
objetivamente
menos saudável,
de acordo com
um estudo da
Universidade
de Liverpool, no
Reino Unido.

Quando deixa de
praticar exercício:

1

Ganha peso e
perde massa
muscular

2

Fica fora de
forma (deixa de
conseguir correr
tanto e com tanta
intensidade)

3

Diminui a
sensibilidade à
insulina
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EXERCÍCIO REGULAR
DEPOIS DOS 50
"AGUÇA A MENTE"
A prática moderada e regular de
exercício físico depois dos 50
anos é a melhor forma de manter a
mente em forma, indica um estudo
publicado na revista científica
British Journal of Sports Medicine.
Segundo uma notícia da BBC, com
base numa revisão de literatura
exaustiva, a equipa de investigação
pôde concluir que praticar
exercícios aeróbicos e de força
várias vezes por semana parece
melhorar as funções cognitivas,
nomeadamente a memória, atenção
e funções executivas (relacionadas
com o sucesso no desempenho
de tarefas). A investigação indica
ainda que, mesmo em pessoas
que apresentam alguns sinais de
declínio cognitivo, a prática de
atividade física é benéfica, caso não
haja contraindicações médicas. As
recomendações gerais sugerem que
os adultos pratiquem pelo menos
150 minutos de exercício físico
por semana, preferencialmente
incluindo exercícios aeróbicos como o cycling - e de força, como
o treino específico dos principais
músculos do corpo.

Sem motivação?
Cientistas
aconselham
a manter o
foco menos na
intensidade dos
exercícios e mais
na felicidade
que estes
proporcionam.
Estudo da BMC
Public Health
defende que,
pelo menos as
mulheres, vão
notar a diferença.

ATIVIDADES DE
INTENSIDADE
LEVE - COMO
PASSEAR REDUZEM RISCO
DE DEPRESSÃO
DE QUANTA ATIVIDADE
PRECISA PARA FICAR
BEM-DISPOSTO?
Estudo do Journal of Health
Psychology defende que o simples
facto de se levantar e circular um
pouco ajuda a reduzir sentimentos
de depressão. Ao contrário do
sedentarismo, caminhar a um
ritmo confortável, mesmo que em
lazer, contribui para o bem-estar
mental.
Estudo defende que
mesmo o exercício
"light" faz bem

Encarar atividade
física de forma
relaxada aumenta
a motivação das
mulheres para o
exercício, diz estudo.

Dar um passo em frente começa
por perceber onde está

TECNOLOGIA

A app OneTouch Reveal® e o medidor OneTouch Verio Flex®,
juntos, mudam a forma de ver a sua glicose no sangue.
O medidor OneTouch Verio Flex® com Tecnologia ColourSureTM
facilita a compreensão dos seus resultados* e a aplicação
OneTouch Reveal® ajuda-o a fazer um seguimento, assim
pode voltar para a sua vida.
Saiba mais em www.OneTouch.pt

*Os limites de intervalo alto e baixo que definir no medidor OneTouch Verio Flex® aplicam-se a todos os resultados de teste. Isto inclui testes efetuados antes ou depois das refeições, medicação,
e durante qualquer atividade que possa afetar a sua glicose no sangue.
iOS é uma marca registada da Apple Inc., registada nos Estados Unidos e outros países. Apple StoreSM é uma marca de serviços da Apple Inc. AndroidTM e Google Play são marcas da Google Inc.
Leia atentamente as precauções e limitações nas instruções de utilização. Para solicitar qualquer esclarecimento, por favor, fale com o seu profissional de saúde. Os medidores são produtos com
marcação CE para o diagnóstico in vitro.
Johnson & Johnson, Lda Estrada Consiglieri Pedroso, 69. A Queluz de Baixo. 2730-055. Barcarena. © LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2017 – CO/DMV/0417/0031 - 17-LFS-37
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COMER BEM
PROTEÍNAS
Qual a dose certa a ingerir
CONHEÇA E COMPARE
Petiscos de verão
CULINÁRIA
Salada de frutos
vermelhos, pepino e queijo
mozarela com manjericão
Amok de peixe
Lombo de porco com
castanhas e legumes
Gelatina de frutos
vermelhos
FRUTA DA ÉPOCA
Morangos
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Proteínas:

Qual a dose certa
a ingerir
Conheça melhor as funções deste macronutriente
essencial ao nosso organismo, mas cujo consumo em
excesso poderá ter riscos associados.
ESCRITO POR:
MANUEL
GONÇALVES
ESTAGIÁRIO DE
NUTRIÇÃO
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A

proteína é um dos três
principais nutrientes
que constituem a nossa
alimentação.
Para além dos hidratos de carbono e
dos lípidos, a proteína é fundamental
para certas funções, desempenhando
sobretudo um papel estrutural no
nosso organismo, possibilitando
manter a permanente renovação
dos tecidos do nosso corpo. Tem
também um papel determinante na
resposta imunitária e é também, de
certa forma, um veículo de energia
para o nosso corpo e, como não é
constituída por glúcidos como os
hidratos de carbono (HC), mas sim
por aminoácidos, não tem impacte
na glicemia.

O leitor poderá ficar com a ideia que
deverá optar por diminuir a ingestão
de HC e aumentar a de proteína. Não
é bem assim. Se não vejamos: uma
vez que existem tecidos corporais que
só se alimentam de glucose, esta é
indispensável. Quando não é ingerida
em quantidades suficientes, o corpo
vai fabricar glucose para alimentar
esses tecidos e fá-lo principalmente
à custa da proteína corporal. O corpo
consome o seu próprio músculo para
alimentar os tecidos. Muitas vezes
é o que sucede como resultado das
dietas de emagrecimento rápido. Ao
ingerir poucos HC, o corpo consome
as próprias reservas e o indivíduo
perde peso principalmente à custa de
músculo. Não é boa ideia.

Proteínas

FUNÇÕES
DA
PROTEÍNA
Possibilita
manter a
permanente
renovação dos
tecidos do nosso
corpo.
Tem um papel
determinante
na resposta
imunitária.
É um veículo
de energia para o
corpo.

Diabetes
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A PROTEÍNA
NÃO TEM
IMPACTE NA
GLICEMIA

Então, devo
diminuir a
ingestão de HC
e aumentar o
consumo de
proteína?
A resposta é NÃO
porque:
Existem tecidos
corporais que só
se alimentam de
glucose. Quando
não é ingerida, o
corpo vai fabricar
glucose para
alimentar esses
tecidos e fá-lo
principalmente à
custa da proteína
corporal.

QUANTIDADE CERTA
DE PROTEÍNA A INGERIR
DIÁRIAMENTE
Existe uma discrepância no que diz
respeito à dose diária recomendada
(DDR) de proteína. Apesar das
recomendações apontarem para as
0,8 g por quilo de peso corporal
(recomendações para as nossas
necessidades basais que raramente
se aplicam no dia-a-dia), há
correntes que defendem que a
proteína deve ser consumida em
maiores quantidades. Sejamos
críticos:
A DDR estima a quantidade
basal de proteína necessária
para a manutenção da estrutura
e funções básicas do corpo. Não
tem em conta, portanto, aspetos
fundamentais para uma correta
quantificação individual como a
atividade física, episódios agudos
de doença, composição corporal,
fase de crescimento, entre outros
fatores que geralmente aumentam
as necessidades.
Por outro lado, há situações nas
quais a quantidade consumida de

proteína deve ser mais controlada,
principalmente em situações de
patologia renal.

CONSELHOS
A RETER

EXCESSO PROTEÍCO

Querer ganhar
massa muscular
não é uma razão
para se aumentar
indiscriminadamente
a ingestão proteica
diária.

Ainda pouco se sabe em relação
aos resultados do excesso proteico
num individuo saudável. Em boa
verdade, a proteína não é inócua
do ponto de vista calórico, tendo
exatamente o mesmo valor por
grama que os HC (1 grama de
proteína e de HC equivale a 4
quilocalorias) portanto, se o
indivíduo aumentar o consumo
proteico, irá estar a aumentar o
aporte calórico diário que, a longo
prazo e se estiver desequilibrado,
poderá facilitar o aumento de
peso. Somado a isto, está o facto
de os alimentos ricos em proteína
serem também ricos noutros
nutrientes, como, por exemplo,
em gordura que, da mesma
forma, vai aumentar o aporte
calórico, para além de representar
mais um factor de risco para o
desenvolvimento de patologia
arterial e metabólica.

Ao ingerir
proteína está muito
provavelmente a
ingerir gordura que,
na maior parte das
vezes é saturada,
aumentando o risco
de desenvolvimento de
doença cardiovascular.
Não deverá ingerir
proteínas em excesso,
pois esta contribui
também para um
aumento do aporte
calórico diário.
Se optar por
uma alimentação
vegetariana, tenha
atenção aos alimentos
ricos em proteína e
inclua-os às refeições.
Evite alimentos
processados como o
fiambre e as empadas
que são cozinhados
através do processo
de fumeiro. Para além
disso, contêm aditivos,
como o sal, o açúcar e
outros conservantes,
aumentando o risco de
doença.
Compre a carne e
o peixe numa loja de
confiança onde possa
perguntar a origem,
a data de captura
e o seu modo de
conservação.
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O LEITE
Existem correntes que defendem
que o leite é um alimento que
deve ser excluído da alimentação
humana. Pois bem, fique sabendo
que no passado, a capacidade
de digerir o leite chegou a
representar uma vantagem
evolutiva para o ser humano
e a determinada altura, os
indivíduos capazes de digerir
a lactose, apresentavam uma
estrutura física de tal forma
desenvolvida que lhes permitia
ser um povo dominante.
Ingeriam mais leite e eram mais
fortes. Se gostar de leite, não há
razão para não o consumir. Se
não gostar, não há razão para o
beber.

Se gostar de leite mas apresentar
sintomas de intolerância poderá
optar por uma alternativa
sem lactose (leite sem lactose,
bebida de aveia, bebida de
arroz) tenha em conta que
nem todas estas bebidas
apresentam uma boa dose de
proteína, pelo que poderá ser
necessário para equilibrar a
refeição, complementar com
outros alimentos. Muitas vezes
estas outras opções apresentam
diferenças nutricionais em
comparação com o leite, por isso,
tenha em atenção à informação
nutricional na embalagem e
procure escolher a opção com
menos açúcares e gordura.

Se gostar de leite, não há razão para
não o consumir. Se não gostar, não há
razão para o beber.

Diabetes
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TOME NOTA

A PROTEÍNA VEGETAL

MODERE O
CONSUMO DE
PROTEÍNA
Em situações de
patologia renal
a quantidade
consumida de
proteína deve ser
mais controlada.

Por norma, quando pensamos em proteína,
pensamos em alimentos de origem animal,
como a carne, o peixe, o leite e os ovos,
mas, na verdade, existem outras fontes
alimentares com proteína que poderão
ser introduzidas, para garantir um correto
aporte proteico.
Poderá optar por uma fonte proteica
vegetal, como a soja, o seitan, o tofu, em
substituição das fontes de proteína animal.
Alimentos como as leguminosas (feijão,
grão, favas, lentilhas, ervilhas) apresentam
vantagens também a este nível, por serem
também eles, alimentos ricos em proteína
e por apresentarem um teor lipídico muito
baixo.

DEFINA O SEU
CONSUMO
PROTEÍCO
A fim de evitar
ingerir proteínas
de forma
desadequada,
deverá estimar as
suas necessidades
diárias junto de
um nutricionista.
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Alimentos como as leguminosas
(feijão, grão, favas, lentilhas,
ervilhas) são alimentos ricos
em proteína e apresentam um
teor lipídico muito baixo.

Soja, seitan e tofu
também são fontes de
proteína que podem
ser introduzidas para
garantir um correto
aporte proteico.

Ilumine a sua diabetes

Sistema de Monitorização
da Glicemia
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Prefira sempre
a fruta como
sobremesa por
esta ser mais rica
em vitaminas
e minerais que
qualquer outra
opção.
É importante
ter em conta
que os doces e
refrigerantes são
ricos em açúcares
simples, gordura e
por vezes sal, não
sendo alimentos de
consumo frequente.

ESPECIAL VERÃO

CONHEÇA E COMPARE CALORIAS E HIDRATOS DE CARBONO (HC)

Na época do calor e das esplanadas saiba como fazer as melhores
escolhas para um gelado, refresco e ainda um petisco de pipocas.
GELADO CORNETO CHOC´BALL DA OLÁ

GELADO SOLERO MORANGO DA OLÁ

DOSE: 1 GELADO

DOSE: 1 GELADO

358 KCAL 37 g HC

CHÁ PRETO GELADO COM LIMÃO E MENTA

DOSE: 200ML

DOSE: 200 ML

11 g HC

0 KCAL

PIPOCAS CASEIRAS (SÓ MILHO) SEM AÇÚCAR

PIPOCAS DOCES

DOSE: 100 GR

DOSE: 100 GR

257 KCAL 23 g HC
Fotografia RICARDO POLÓNIO Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS
LIVING ALLOWED®
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11 g HC

REFRIGERANTE ICE TEA

45 KCAL
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49 KCAL

424 KCAL

0 g HC

72 g HC

Ilumine a sua diabetes

Sistema de Monitorização
da Glicemia
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Como conseguir uma
boa hidratação
Saiba porquê e como poderá garantir
uma boa hidratação ao seu organismo.

U

JOSÉ LUÍS MEDINA
ENDOCRINOLOGISTA
MEMBRO DA APDP

ma parte significativa da população
portuguesa não bebe a quantidade
de líquidos suficiente para
manter uma hidratação saudável. Não
podemos esquecer que o corpo humano
é constituído por, mais ou menos, 75%
de água. Entre os nutrientes essenciais
está a água, o elemento fundamental para
uma hidratação aconselhável.
É frequente perguntar às pessoas que nos
procuram como médicos, se bebem água
em quantidade suficiente. As respostas
são de vária ordem: não gosto de beber
água “simples”, não gosto de beber água,
custa-me beber água, nunca bebo água, a
água enjoa-me.
Poderá ultrapassar algumas destas
situações aromatizando a água com
sumo de limão, por exemplo, ou bebendo

tisanas. Algumas pessoas ignoram as
funções importantes da água o que
implica que se dê informação adequada
para tentar obter a adesão dessas pessoas
a uma ingestão útil de acordo com as
recomendações habituais.

COMO PERDEMOS LÍQUIDOS
A água é o maior componente do nosso
organismo e só conseguimos sobreviver
sem água durante poucos dias. Sem água
podemos sofrer consequências graves
para o organismo como sejam a subida da
pressão arterial para níveis perniciosos,
mau funcionamento cardíaco e renal.
O que perdemos de líquidos? Perdemos
entre 1800 e 2300 ml /dia. Como?
Através de funções fisiológicas normais
como transpiração, exalação de vapor de

A desidratação é a causa número um da fadiga
e de cefaleias associadas à fadiga.
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Hidratação

FUNÇÕES DA
ÁGUA NO NOSSO
ORGANISMO

TRANSPORTA
nutrientes e
células como
glóbulos brancos,
rubras plaquetas,
resíduos,
hormonas e
enzimas.
LUBRIFICA
articulações,
constituição da
saliva, aparelho
digestivo,
mucosas.
ESTRUTURA
mantem a forma
das células, é
essencial para
a manutenção
das membranas
celulares.
PROTEGE
funciona como
almofada,
amortecendo e
protegendo os
órgãos.
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água pela respiração, urina e pelas
fezes.

QUE QUANTIDADE INGERIR

QUE QUANTIDADE DE
ÁGUA DEVO BEBER
POR DIA?
1. As necessidades de cada
indivíduo são variáveis
de acordo com algumas
circunstâncias como o clima,
atividade física, idade, tipo de
trabalho.
2. Uma regra prática dos 8X8 (8
copos de 250 ml/dia) em média.
3. Em casos de exercício
intenso deve pesar-se antes
e depois do exercício e beber
líquido (preferencialmente
água) de acordo com a perda
de peso, isto é, por cada meio
quilograma perdido deve beber
dois copos de água.

COMO SEI SE ESTOU
A BEBER ÁGUA
SUFICIENTE
Há uma regra prática que o
pode ajudar a saber se está a
beber líquidos em quantidade
suficiente: se a sua urina for
límpida como água e sem cheiro
é porque está a beber líquidos
em quantidade adequada.
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Qual é a quantidade de água
que devo beber por dia? As
necessidades de cada um são
variáveis de acordo com algumas
circunstâncias como o clima, a
atividade física, a idade, o tipo
de trabalho. Uma regra prática
dos 8X8 (8 copos de 250 ml/dia)
em média. Em casos de exercício
intenso deve pesar-se antes e
depois do exercício e beber líquido
(preferencialmente água) de acordo
com a perda de peso, isto é, por
cada meio quilograma perdido deve
beber dois copos de água. Assim
conseguimos repor as perdas
de água que se deram durante o
exercício. Mas estas perdas podem
ser maiores se o exercício foi muito
intenso e praticado em clima muito
quente e húmido. Há uma regra
prática que nos pode ajudar para
saber se estamos a beber líquidos
em quantidade suficiente: olhe para
a urina quando for urinar - se for
límpida como água e sem cheiro
é porque está a beber líquidos em
quantidade adequada.

A MELHOR ESCOLHA
Sobre bebidas desportivas: melhor
que água? Em alguns casos. A
reposição de eletrólitos só será
necessária em alguns poucos casos
(atenção ao açúcar e às calorias).
Por exemplo, em caso de exercício
intensivo mais do que 1 hora/dia,
ou atividade física muito ativa em
climas muito quentes ou muito
húmidos.
Para a maioria a água é a melhor
escolha. Deve substituir-se a

quantidade de líquidos que se
perde por dia - pelo menos 8
copos de água/dia. Com ingestão
adequada de água há menor risco
de litíase urinária e pensa-se que
haverá menor risco de cancro do
cólon e da bexiga. A desidratação é
a causa número um da fadiga e de
cefaleias associadas a fadiga.

COMO MANTER A
HIDRATAÇÃO
A hidratação pode ser mantida de
várias formas: não só água mas
também sopa, fruta, sumos, leite,
chá ou tisanas (cafeina aumenta
diurese), soft drinks (bebida
fria, doce, sem álcool vendida
em garrafa ou lata) e líquidos
contidos nos alimentos. No
entanto, CUIDADO com as calorias
adicionais contidas noutras
bebidas. As pessoas com diabetes
devem evitar bebidas com açúcar.
O que se aconselha: beba água,
leve água consigo no carro, no
escritório, substitua outras
bebidas por água; não se esqueça
de aconselhar crianças a beber
água em vez de outras bebidas,
nomeadamente durante as
refeições.

O PAPEL DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Os profissionais de saúde devem,
sempre que possível, indagar junto
das pessoas que os procuram,
o seu comportamento face à
hidratação, informando sobre os
comportamentos a modificar e
lembrando as vantagens de uma
boa hidratação. Seja um defensor
da hidratação. Dê o exemplo
bebendo água.

Diabetes sob Controlo
Muito mais do que medidores de Glicemia, os Smart Meter
são a Solução no Autocontrolo da Diabetes!

Glucose Smart Meter

Para todas as pessoas com Diabetes
Testes de Glicemia

Para todas as pessoas com Diabetes
Insulinotratadas
Testes de Glicemia e Cetonemia

menarinidiag.pt | diabetessobcontrolo.pt | facebook.com/diabetessobcontrolo | Linha de Apoio ao Utilizador 800 200 468
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Aprenda a comer bem

SALADA DE FRUTOS
VERMELHOS, PEPINO
E QUEIJO MOZARELA
COM MANJERICÃO
(6 PESSOAS)

INGREDIENTES
250g de morangos
150g de uva tinta
125g de mirtilos
150g de pepino
1 queijo mozarela fresco light (125 g)
5 folhas de manjericão
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de vinagre balsâmico
Sal q.b.
PREPARAÇÃO
1 Lave muito bem e prepare os frutos e o
pepino.
2 Corte os morangos e as uvas em metades,

corte o pepino aos cubos e reserve tudo
numa taça juntamente com os mirtilos.
3 Escorra a água do queijo mozarela e
seque bem com papel absorvente.

4 Desfaça o queijo em pedaços e disponha

no prato de servir.

5 Num frasco de vidro, coloque o azeite e o

vinagre balsâmico e tempere com sal. Agite
e verta sobre a mistura de frutos e pepino,
mexendo em seguida.

6 Sirva a salada por cima do queijo e decore

com as folhas de manjericão fresco.

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

96
kcal

9g

hidratos de
carbono

5g

proteínas

5g
gordura

Culinária
RECEITA DE MARTA NEVES ESTAGIÁRIA COM LÚCIA NARCISO NUTRICIONISTA DA APDP

Fotografia RICARDO POLÓNIO - LIVING ALLOWED®
Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS - LIVING ALLOWED®
Acessórios de produção: IKEA

Diabetes

35

Aprenda a comer bem
RECEITA DE MANUEL GONÇALVES ESTAGIÁRIO DE NUTRIÇÃO DA APDP

AMOK DE PEIXE
(RECEITA DO CAMBOJA)

36

Diabetes

Culinária

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

161
kcal

7g

hidratos de
carbono

15

proteínas

10 g
gordura

(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
200g de filete de peixe
50ml de leite de côco
30ml de água
20g de espinafres
20g de cenoura
20g de couve Pak Choi ou acelgas
1/2 pimento vermelho
1 cebola
2 dentes de alho
1 ovo
2 colheres de sopa de caril
1 colher de açafrão amarelo
azeite q.b.
pimenta ou malagueta q.b.
sal q.b.
PREPARAÇÃO
1 Lave os vegetais (espinafres, cenoura, Pak Choi,

pimento) e fatie em tiras.

2 Num tacho ou numa frigideira alta, adicione um fio

de azeite e em lume brando, coloque o açafrão, o caril
e o leite de côco. Mexa até levantar fervura.
3 De seguida, acrescente o peixe, a cenoura, o

pimento, a cebola e os alhos picados e a água.

4 Tempere a gosto com o sal, pimenta ou malagueta.
5 Deixe cozinhar por 5 minutos.
6 Acrescente o espinafre, o Pak Choi e o ovo batido.
7 Deixe cozinhar por mais 5 minutos em lume

brando, cobrindo o recipiente e mexendo bem.
8 Sirva com arroz branco.

• Sugestão de apresentação: Sirva numa cesta de folhas de
banana. Decore com um fio de leite de côco.

Aprenda a comer bem

LOMBO DE PORCO
COM CASTANHAS E
LEGUMES SALTEADOS

Culinária
RECEITA DE MARTA NEVES ESTAGIÁRIA COM LÚCIA NARCISO NUTRICIONISTA DA APDP

(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
350g de lombo de porco
200g de castanhas congeladas
2 cebolas médias
4 tomates
4 dentes de alho
2 cenouras
400g de ervilhas congeladas
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de pimentão doce
Coentros q.b.
Pimenta q.b.
Sal q.b.
PREPARAÇÃO
1 Pré-aqueça o forno a 180 graus.
2 Limpe o lombo de porco de quaisquer gorduras
visíveis.
3 Pique 3 dentes de alho, corte a cebola em meias

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

371
kcal

37 g

hidratos de
carbono

29 g
proteínas

12 g
gordura

luas e o tomate em cubos. Prepare o tempero com
o azeite, o pimentão doce, a pimenta, o sal e o alho.
Cubra a carne com esta pasta e esfregue bem.
Reserve.
4 Prepare as cenouras aos cubos e coza a vapor

juntamente com as ervilhas e uma pitada de sal. 4
5 Coloque num tabuleiro próprio para assar a carne

com o tempero e cubra com a cebola. Leve ao forno
médio durante, aproximadamente, hora e meia.
6 A meio do tempo de cozedura da carne retire o

tabuleiro e disponha as castanhas em volta. Volte a
colocar no forno até completar o tempo.
7 Pique o dente de alho que sobra e os coentros.

Numa frigideira coloque um fio de azeite, o alho e os
legumes cozidos ao vapor. Deixe saltear e cubra com
os coentros picados.
8 Sirva a carne às fatias com as castanhas e os

legumes.
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GELATINA DE
FRUTOS VERMELHOS
(4 PESSOAS)

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

INGREDIENTES
250g de uma mistura
de framboesas e amoras
5 folhas de gelatina
600ml de Chá de Camomila
PREPARAÇÃO
1 Reparta as framboesas e as
amoras por copos altos (mínimo 300
ml) e reserve.
2 Coloque as folhas de gelatina

numa taça resistente ao calor e junte
chá suficiente para as cobrir. Guarde
o resto. Deixe amolecer a gelatina;
3 Coloque a taça sobre um tacho

com água a ferver e mexa, até que a
gelatina se dissolva por completo;
4 Junte o resto do chá, mexa bem

e distribua pelos copos com as
framboesas e as amoras;

5 Leve ao frigorífico e deixe repousar

até que a gelatina esteja firme (cerca
de 6 horas). Está pronto a servir.
Sugestão: Pode juntar um pouco
de adoçante ao chá para tornar a
sobremesa mais doce;

34
kcal

5g

hidratos de
carbono

2,5 g
proteínas

0g
gordura

Culinária
RECEITA DE MARGARIDA BARRADAS DIETISTA APDP

Frutas da época

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

Morangos
Saiba mais sobre os benefícios nutricionais dos morangos e
delicie-se com este fruto silvestre de verão.

Morango é rico
em vitamina C,
minerais e fibras.

DICAS
Faça chá
de folhas de
morangueiro,
usando as
folhas bebé,
para acalmar a
digestão ácida.
Prefira
morangos
biológicos, que
têm menos
pesticidas e
fungicidas.
Escolha
morangos
brilhantes, com
um cálice verde e
sem manchas.
Para que não
percam água, use
um recipiente
fechado ou filme
plástico quando
os guardar no
frigorífico.
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COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL
POR 100 G
CALORIAS

34 Kcal

PROTEÍNAS

0,6 g

HIDRATOS
DE CARBONO

5,3 g

GORDURA

0,4 g

Adaptado de Tabela da Composição
dos Alimentos, Instituto Ricardo Jorge

Pouco calórico
Composto por 90%
de água, o morango
contém poucos lípidos
e proteínas, o que o
torna um fruto pouco
energético.

Bom para coração
Os Flavonoides que o
compõem protegem
contra o colesterol
LDL “mau” e ajudam
a prevenir danos nos
vasos sanguíneos.

Previne cancro
O ácido elágico –
composto antioxidante
- ajuda a neutralizar
substâncias
cancerígenas no
organismo.

Ativa intestino
As sementes do morango
contêm ácidos gordos
ómega 3 e ajudam a
estimular suavemente o
trânsito intestinal.
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Viver bem a diabetes

10 Sugestões

para atividades
ao ar livre
Alie o útil ao agradável e faça
mais atividades ao ar livre. Fique
com uma lista de 10 sugestões
para aproveitar ao máximo o bom
tempo em prol do seu bem-estar
físico e psíquico.
TEXTO PAULA BRAGA

1

HUMOR EM ALTA

Sabia que o sol influencia o bom humor? A exposição à
luz do sol estimula a produção de serotonina, dopamina
e melatonina e estas três substâncias são responsáveis
pelo seu bom humor. O sol contribui também para
ajudar a regular o ritmo biológico do organismo,
revitalizando a sua energia.
Os dias quentes e longos incentivam as pessoas a sair, a
interagir, a ser menos sedentárias e mais sociais. Nesta
época do ano verifica-se uma maior predisposição para
realizar tarefas, especialmente ao ar livre. No verão,
com o humor em alta, a autoestima aumenta e ficamos
mais confiantes, mais motivados, mais alegres, no
fundo, de bem com a vida.
Aproveite o bom tempo e surpreenda-se!
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10 Sugestões de atividades ao ar livre

2

REFRESQUE-SE A NADAR

Com o calor, os exercícios na água, seja na piscina ou no
mar, são bem-vindos. A natação continua a ser uma das
atividades desportivas mais completas por trabalhar todos
os músculos do corpo. Além de aliviar o corpo do calor, os
exercícios na água contribuem para tonificá-lo, abrandar
as dores musculares e a tensão na coluna, melhorar a
circulação sanguínea e minimizar o risco de lesões. Esta
atividade promove também a socialização e melhora
a autoestima. Neste verão refresque-se numa piscina
ou à beira-mar, mas não fique em casa. Faça natação,
hidroginástica ou passei na praia. Alie o fresco ao exercício
e mantenha a forma durante os meses de estilo.

3

DESCUBRA A SUA FREGUESIA

De manhã, pela fresca, convide a vizinha, o marido ou leve
o cão e vá descobrir a sua freguesia a pé. Por vezes, temos
a ideia que já conhecemos tudo na cidade onde vivemos,
mas não é verdade! Há sempre novidades nas ruas mais
acima, casas que foram recuperadas, lojas que abriram,
pátios floridos, sorrisos à janela… parta à descoberta das
ruelas do seu bairro, da sua freguesia e caminhe a pé, suba
escadas, desça rampas, enfim, diga não ao sedentarismo.
Uma boa caminhada contribui para a redução dos valores
de açúcar nas pessoas com diabetes tipo 1 e 2; diminui
também as necessidades de insulina; reduz o risco de
doenças cardiovasculares; melhora o controlo da pressão
arterial, ajuda na perda de peso e contribui para a
socialização.

4 GINÁSTICA NOS JARDINS
PÚBLICOS.

Com a chegada do bom tempo, há
muitas freguesias que promovem aulas
de ginástica nos parques ou jardins
públicos. Informe-se na sua junta de
freguesia sobre a programação ao ar livre
e participe ativamente. Convide os seus
amigos ou mesmo familiares e aproveite
para praticar exercício, de uma forma
divertida e gratuita. Ao praticar exercício
melhora a sua autoestima, reduz a
ansiedade, o sedentarismo, diminui os
valores de açúcar no sangue e promove a
felicidade porque melhora o humor.

Diabetes
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5

DE BICICLETA OU A PÉ PARA O TRABALHO

Já pensou em alterar alguns dos seus hábitos diários
a pensar no seu bem-estar? Possivelmente ainda
não o fez, mas a época estival é um bom momento
para o fazer. Pelo menos durante os três meses de
verão vá de bicicleta para o trabalho ou mesmo a pé,
se for possível. Está comprovado que qualquer uma
destas atividades produz resultados positivos na saúde
e na manutenção de um índice de massa corporal
mais reduzido. São também duas modalidades que
promovem a socialização das pessoas, o bem-estar
e constituem um incentivo para dar início a uma vida
mais ativa.
48
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6

PIQUENIQUE EM FAMÍLIA

Um piquenique é sempre uma boa opção
para reunir a família e os amigos na
praia, no campo ou mesmo num parque
urbano ao ar livre. Os piqueniques
são momentos de confraternização e
uma opção fácil para as crianças se
divertirem. Aproveite também para
caminhar em conjunto, jogar à bola ou
andar de bicicleta porque o exercício
reduz os níveis de glucose no sangue
e ajuda a regular a tensão arterial e os
níveis de colesterol.

10 Sugestões de atividades ao ar livre

8

A MENINA DANÇA?

Claro! A dança é uma ótima aliada do bem-estar físico,
da autoestima e da saúde no geral. Dance nas festas
de Verão espalhadas um pouco por todo o país ou
procure o salão de baile das coletividades locais ou
mesmo uma escola de dança para aprender todos os
passos do ritmo que mais combina consigo.
A dança é ainda uma oportunidade para conhecer
novas pessoas, combater o stresse diário, controlar
a ansiedade, aumentar a autoestima, combater
a obesidade, estimular a circulação sanguínea,
melhorar a capacidade respiratória, a flexibilidade
muscular, a postura e a coordenação motora. A dança
acalma e ajuda a ultrapassar a timidez. Do que está à
espera para dançar?

9

FORA DE HORAS SEM MEDOS

À noite esqueça o sofá e o comando da televisão e
procure atividades ao ar livre. Aproveite as noites
quentes e vá à descoberta de lugares mágicos, como
a serra de Sintra. Saiba mais sobre os passeios
pedestres noturnos, junto um grupo de amigos e parta
à descoberta de uma experiência única de turismo de
natureza, numa zona classificada como Património
Mundial.
Caminhar à noite ajuda a melhorar o seu sentido de
orientação; diminui a ansiedade; liberta o stresse
do dia, contribui para um sono mais retemperador e
promove a socialização.

7

EXERCITE-SE NA PRAIA

Mesmo na praia pratique atividade
física, sozinho ou acompanhado.
Opte pelas horas de menos calor, ou
de manhã ou no final do dia, e gaste
energia. Proteja a pele do sol, opte por
uma roupa leve, aumente a ingestão de
líquidos, mas mexa-se, pela sua saúde!
O exercício aumenta o tónus muscular,
a força e a resistência e eleva também
a motivação, através da componente
social.

10

JARDINS OU HORTAS?

Com os dias longos e quentes dedique algum do
seu tempo livre ao seu jardim ou mesmo à sua
horta. Plantar flores ou semear e colher alfaces da
sua pequena horta para o almoço são duas tarefas
que influenciam a sua saúde e a qualidade de vida.
Além de melhorar a sua alimentação, tratar da terra
contribui para estar ativo e melhora o bem-estar físico
e mental. O contacto com a natureza ajuda ainda a
prevenir doenças como a depressão e as pessoas que
participam em hortas comunitárias, por exemplo,
revelam um menor grau de isolamento.
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Cuidados com os dispositivos
médicos na praia
Saiba quais os cuidados essenciais no armazenamento da medicação
e dos glicómetros na praia.

C

ANA CRISTINA
PAIVA
ENFERMEIRA
DA APDP
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hegou o verão. E com ele o sol e o calor
que nos fazem pensar em mergulhar,
nadar ou simplesmente ficar na praia
ou à beira da piscina a descansar. Para
desfrutar o sol em pleno existem alguns
cuidados essenciais no armazenamento da
medicação para manter a sua segurança e
dos glicómetros para manter a sua precisão e
eficácia.
CUIDADOS COM A INSULINA
A insulina é uma medicação que requer
cuidados especiais no seu armazenamento,
uma vez que a sua eficácia pode alterar com
a temperatura. Na praia e piscina a ausência
de um local fresco e a exposição ao sol podem

ser fatores para alterar a eficácia da insulina.
É importante resguardar a insulina da luz
solar direta ou do aquecimento excessivo,
principalmente em locais com clima muito
quente ou tropical; se notar alguma alteração
no aspeto da insulina (precipitado, aspeto
turvo ou fibroso na insulina translúcida,
concentração de partículas dentro do
frasco-ampola, congelamento da insulina ou
descoloração) esta deve ser deitada fora.
Atenção: A insulina que é transparente, deve
ser sempre transparente e nunca parecer
turva.
Para proteger a insulina pode utilizar

Dispositivos médicos na praia

diferentes meios; hoje em
dia existem bolsas que
mantêm a temperatura
por várias horas, ou dias
e que se podem comprar
nas farmácias. No entanto,
se não conseguir adquirir
estas bolsas, as “antigas”
bolsas térmicas (onde se
transportam os iogurtes) são
uma opção, tendo o cuidado
de não transportar a insulina
diretamente em cima do
gelo ou perto dele, uma vez
que o líquido pode congelar
alterando a insulina.
Adquirir um saco térmico
grande pode apresentar
algumas vantagens, pois
mantém as suas bebidas
frescas, os seus lanches
frescos e mantém a sua
insulina funcional bem como
o seu glicómetro.
Lembre-se que a pele
quando exposta ao sol
aumenta a temperatura; o que
pode aumentar a velocidade
de absorção da insulina,
podendo provocar uma
hipoglicemia.

avaliação da glicemia. A
autovigilância constitui
a base na qual assenta a
capacidade das pessoas
participarem ativamente na
gestão da diabetes. Um dos
avanços mais importantes
na vigilância, no controlo da
diabetes e no tratamento é
a possibilidade de a pessoa
com diabetes poder verificar
os níveis de glicose, de modo
a tomar decisões sobre a
necessidade de ajustes no
tratamento.
O calor e a humidade
podem afetar a precisão do
aparelho e/ou da tira reativa,
assim é importante ter alguns
cuidados extra na praia/
piscina para manter a sua
precisão, como resguardar da
exposição solar ou do calor
extremo. Para preservar as
tiras, mantenha-as sempre
dentro do frasco original e
feche a tampa após retirar
a tira. Proteja o glicómetro
dentro da bolsa para evitar
que possa penetrar areia no
local de colocação da tira.

GLICÓMETROS
E TIRAS TESTE
Muito se fala sobre os
cuidados com a insulina
nos dias de muito calor. No
entanto, também é preciso
alguns cuidados em relação
aos glicómetros e às tiras
reativas ou tiras-teste para

SENSOR NA PELE
PARA AVALIAÇÃO
DE GLICOSE
Recentemente no mercado,
existe um dispositivo de
avaliação da glicose através
da colocação de um sensor
na pele. Também este
dispositivo tem alguns

cuidados extra quando
estamos na praia ou piscina,
para manter a sua eficácia.
Em relação a este sistema
(sistema de monitorização
flash), o fabricante assegura
a sua precisão em mergulhos
até 1 metro de profundidade
(30’ continuamente). Poderá
colocar uma proteção
adicional para proteger o
sensor de areias e da água.
Ao colocar proteção adicional
tenha atenção para garantir
que a abertura no centro do
sensor permanece visível.
OUTROS CUIDADOS
COM O SOL
Na praia ou na piscina não se
esqueça dos cuidados com o
sol.
Proteja a sua pele e aplique
um protetor solar com
fator igual ou superior a
30, renovando sempre que
necessário e procure evitar
as horas de maior calor para
a exposição solar. Com o
calor também é importante
reforçar a hidratação, pois
perdemos mais líquidos
pela transpiração; se fizer
atividade física aumente a
ingestão de líquidos, bebendo
pequenas quantidades de
cada vez e ao longo do dia
Prefira a água a sumos, a
ingestão de água é muito
importante. E não esquecer o
mais importante: Divirta-se.

MEIOS PARA
PROTEGER A
INSULINA
 SANDO UMA
U
BOLSA QUE
MIMETIZE A
REFRIGERAÇÃO
À venda nas
farmácias.
 SAR UMA
U
BOLSA
TÉRMICA
Neste caso
nunca colocar
a insulina em
cima do gelo.

EM RESUMO
A temperatura
pode alterar o
efeito da insulina,
é importante
protegê-la da luz
solar, mantendo-a
em local fresco e
seco.
O aumento
da temperatura
pode alterar a
eficácia e precisão
dos glicómetros,
bem como das
tiras reativas
para medição da
glicemia.

A pele quando exposta ao sol aumenta a temperatura
e a pele quente altera a velocidade de absorção da
insulina, podendo provocar uma hipoglicemia.
Diabetes
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Coração e atividade física:
uma relação saudável

Atividade física e problemas cardiovasculares não são incompatíveis, desde que ela seja “prescrita de forma adequada e na dose certa, tal como
qualquer medicamento”, sublinha Miguel Mendes, cardiologista e diretor
do serviço de cardiologia do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.
TEXTO PAULA BRAGA

A

COLABORAÇÃO DE
MIGUEL MENDES
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atividade física é essencial para a saúde
e bem-estar das pessoas e funciona
como um meio de prevenção de
doenças, contribuindo também para aumentar
a longevidade quer para indivíduos saudáveis
ou portadores de doença cardiovascular. É
ainda um excelente método para combater o
excesso de peso, reduzir o stresse, aumentar a
qualidade do sono e a boa-disposição. Contudo,

o sedentarismo impera na sociedade atual e
as doenças cardiovasculares continuam a ser
a principal causa de mortalidade na população
portuguesa.
É preciso alterar hábitos rapidamente porque
a atividade física pode mesmo ser a chave para
um coração saudável. Inclusivamente para
alguém que sofra de doença cardiovascular, a
atividade física regular continua a desempenhar

Coração e atividade fisica
um papel essencial, desde que
“prescrita de forma adequada e
na dose certa”, sublinha Miguel
Mendes, cardiologista e diretor
do serviço de cardiologia do
Hospital de Santa Cruz, em
Carnaxide.
Caminhar ou marchar é,
por certo, o exercício físico
mais recomendável para a
generalidade das pessoas por
ser o mais seguro e acessível.
“É uma atividade facilmente
doseável e que pode ser
realizada a diferentes níveis de
intensidade. O doente ou uma
pessoa saudável pode ajustar
às suas capacidades físicas e
não requer a aprendizagem
de nenhuma técnica em
especial. Está acessível a
qualquer pessoa, não requer
equipamento específico e
pode ser praticada em muitos
locais diferentes. Por exemplo,
a natação, uma das atividades
mais saudáveis, exige uma
condição física elevada e um
domínio técnico da modalidade
que não está ao alcance de
todos”, relembra o cardiologista.

TRÊS BLOCOS DE 10 MINUTOS/
DIA
Questionado sobre a frequência
e o tempo para que o exercício
seja eficaz, Miguel Mendes
esclarece que segundo a
American College of Sports

Medicine (ACSM), para se
manter saudável, no mínimo
deve praticar-se cinco vezes
por semana, meia hora de uma
atividade ligeira/moderada,
como é o caso da marcha. Em
alternativa, recomenda realizar
20 minutos de uma atividade
intensa, como o jogging ou
o ciclismo. “Antigamente
defendia-se que a atividade
tinha de ser realizada de
forma contínua, durante
pelo menos meia hora, mas
hoje sabe-se que este tempo
pode ser dividido em blocos
de 10 minutos, mantendo os
mesmos efeitos. Ou seja, a
pessoa pode fazer 10 minutos
de marcha de manhã de casa
até ao transporte; mais 10 à
hora do almoço e depois 10
minutos de marcha no regresso
a casa. Cumpre o mínimo e tem
resultados”

ORGANIZE OS SEUS DIAS DE
FORMA ATIVA
O importante mesmo é planear
os seus dias de forma ativa,
sem ser de forma organizada.
Suba as escadas em vez de ir
de elevador; deixe o carro ou
saia do transporte público
mais longe antes de chegar
ao emprego para fazer uma
caminhada de manhã e outra
no fim do dia; não recorra
ao veículo para completar

pequenas distâncias e pratique
atividades físicas de lazer
como jardinagem ou dança.
Enfim, repense as suas
rotinas diárias para ter um
coração mais saudável e uma
superior qualidade de vida. “O
sedentarismo é mais mortal
que a atividade física. Está
provado que há um aumento de
sobrevivência nos indivíduos
saudáveis e nos doentes, como,
por exemplo, após um enfarte
do miocárdio. Nos doentes
com insuficiência cardíaca está
provado que há redução de dias
de hospitalização”.

O IMPORTANTE É MEXER-SE
TODOS OS DIAS
É fundamental que se
mantenha ativo a longo
prazo, pelo que deve escolher
atividades que goste de
praticar para que seja mais fácil
cumprir. Para ser saudável e
ativo, não é necessário apostar
em modalidades violentas
e intensas, particularmente
se foi sedentário durante
décadas. Neste caso, é mesmo
contraproducente, esclarece o
cardiologista. O importante é
mesmo mexer-se todos os dias
e um pouco mais a cada dia que
passa: os resultados aparecem.
Fique a conhecer alguns dos
benefícios que resultam de uma
vida mais ativa.

Aconselhe-se com o médico antes de fazer exercício
físico caso tenha mais de 50 anos na presença de vários
fatores de risco e pretenda efetuar atividade intensa ou
caso sofra de doença cardiovascular, como enfarte do
miocárdio ou insuficiência cardíaca

SINAIS DE
ALARME

Pressão ou dor
no peito
Cansaço ou falta
de ar intensos
Sensação
de tonturas ou
sensação de
desmaio eminente
Marcha insegura
ou irregular

ATIVIDADE
FÍSICA
MELHORA:
Qualidade de
vida e condição
física
Qualidade de
sono
Flexibilidade,
equilíbrio e
coordenação
Autoestima
e bem-estar
psicológico
Níveis de
tensão arterial,
colesterol e
controlo da
diabetes
Contribui para
alcançar ou
manter um peso
saudável
Controla
o stresse, a
ansiedade e a
depressão
Função
endotelial
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As corridas inspiradoras

do #DiAthlete

Completou 30 maratonas em 30 dias e transportou a tocha
olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres. Gavin Griffiths,
conhecido como o DiAthlete, tem corrido os cinco continentes
para motivar crianças e jovens com diabetes tipo 1.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO

Perfil
Nome
Gavin Griffiths
Idade
25 anos
Naturalidade
Londres, Reino Unido
Ocupação
Young Leader IDF
Lema
Educar, Encorajar e
Empoderar a próxima
geração que vive com
diabetes tipo 1
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A

os oito anos o britânico Gavin
Griffiths foi diagnosticado com
diabetes tipo 1 e não reagiu bem
à notícia. Hoje, com 25 anos, regista no
conta-quilómetros várias ultramaratonas
(distâncias superiores a 42 km) e a
passagem por múltiplos países, com
o objetivo de ajudar crianças e jovens
a adotarem uma atitude positiva face
à diabetes tipo 1. Numa entrevista a
propósito da sua passagem por Lisboa, que
elegeu como uma das etapas da Diathlete
Global Tour, Gavin Griffiths explica que o
momento difícil do diagnóstico é muitas
vezes o ponto de partida da sua mensagem
para os jovens que procura motivar.
“Eu sempre fui muito ativo no desporto
e o meu maior interesse era o Crystal
Palace Football Club, era um grande fã, um
doido por futebol, sempre a dar pontapés
numa bola. Por isso, a primeira pergunta
que fiz ao médico foi se ainda podia
praticar desporto. Na altura falaram-me só
nos riscos e aspetos negativos da doença.
Aceitar que se tem diabetes leva tempo e
não me facilitaram essa tarefa”, recorda.

A difícil relação com a doença levou
Gavin a não cumprir o que considera
serem os “básicos” do dia-a-dia na gestão
da diabetes, e um dos seus objetivos é
evitar que o mesmo aconteça com outros
jovens. “Com a idade fui-me apercebendo
que ainda era eu e tornei-me novamente
ativo. O trabalho que faço atualmente
é muito baseado nessa má experiência
inicial, por ter sido pouco encorajado. Hoje
tento passar essa motivação aos outros,
ajudá-los a ultrapassar essa fase difícil
para que possam aceitar a doença e encarála de forma positiva, o que também terá
um impacto positivo na sua saúde a longo
prazo”, aponta.
EDUCAR, ENCORAJAR, EMPODERAR
Aos 17 anos Gavin estipulou o seu
primeiro desafio de corrida pela causa:
47 quilómetros ao longo da linha costeira
de Thanet, no Reino Unido, para apoiar a
clínica de diabetes onde era seguido e que
passava por uma situação financeira difícil.
“Assim que disse que o ia fazer, substituí
essa afirmação pelo pensamento: ‘o que

«Se tiveres a
atitude certa,
não só vais ficar
bem como vais ter
muito sucesso na
vida.»
Gavin Griffiths,
ultramaratonista
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Vince Griffiths (pai)
sente-se confiante no
rumo que Gavin está
a seguir, bem como
nos esforços que
têm sido feitos para
facilitar a comunicação
entre profissionais de
saúde e pessoas com
diabetes.

é que estás a fazer? Estás
maluco?’ Toda a gente
achava que eu ia conseguir,
menos eu”. Mas Gavin
conseguiu, e terminou a
prova em apenas 03h01m.
Desde então, nunca mais
perdeu o fôlego. Em 2013,
conquistou a marca de
30 maratonas em 30
dias, percorrendo toda a
extensão do Reino Unido, e
até ao presente correu mais
de 70 provas de resistência
para angariar fundos e
apoiar comunidades de
jovens com diabetes.
PROJETO 5K
Sob a lente da máquina
fotográfica de Vince
Griffiths (à esquerda),
que acompanha o filho
nas corridas e o apoia na
divulgação das atividades e
eventos nas redes sociais,
Gavin Griffiths, que desde

2013 é também Young
Leader da International
Diabetes Federation
(FDI) no Reino Unido,
trouxe ao Parque das
Nações, em Lisboa, uma
das etapas do projeto 5k
(k=quilómetros), na qual
reuniu jovens com diabetes
tipo 1 e profissionais de
saúde, apoiado pelo núcleo
jovem da Associação
Protectora dos Diabéticos
de Portugal (APDP). O
projeto 5k está inserido
na Global Diathlete Tour
e, segundo Gavin, tem
como objetivo “reunir as
pessoas com diabetes tipo
1 de diferentes países,
escolhidos aleatoriamente,
e partilhar as suas
histórias sobre como é
viver com diabetes tipo 1
nos vários continentes”.
Para Gavin, este evento
é também um pretexto

para abordar a questão do
empoderamento da pessoa
com diabetes. “Acho que
a diabetes te torna uma
pessoa mais forte, tudo é
possível de conquistar, está
nas tuas mãos. Se tiveres
a atitude certa, não só vais
ficar bem como vais ter
muito sucesso na vida. O
futuro é teu”, transmite
Gavin. O atleta defende
ainda que a diabetes não
é uma barreira, mas antes
uma motivação adicional
para a concretização de
objetivos. “Só temos
de ser responsáveis, e
ficamos em vantagem
por sermos muito mais
confiantes, muito mais
espertos devido ao facto de
estarmos constantemente
a superar dificuldades. Ao
sermos mais responsáveis,
crescemos como pessoas”,
sublinha.

Cuidados
de um atleta
Informar-se
sobre a quantidade
e intensidade de
exercício físico que vai
praticar.
Testar regularmente
os níveis de glicemia.
Manter ao alcance
a insulina, açúcar e
alguns alimentos com
hidratos de carbono.
Hidratar-se.
Cuidar da diabetes,
todos os dias.
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Os eventos em que nos
juntamos permitem-nos ir
para além dos muros do
hospital

EFEITO DOMINÓ
Depois de Lisboa, a
Global Diathlete Tour
seguiu para o Gana, em
África, onde Gavin espera
que, a pouco e pouco, as
pessoas com diabetes
tenham mais voz e que
as lacunas em termos
de recursos de saúde e
informação possam ser
superadas. “Penso que é
como um efeito dominó.
Vou a locais onde o
apoio de grupo é muito
importante e onde sei
que mudanças podem
ser feitas”, explica,
acrescentando que
gostaria que este país se
tornasse uma referência
no que toca à diabetes em
África.
PARA LÁ DOS MUROS
DO HOSPITAL
Outra das metas que
Gavin Griffiths pretende
superar passa por
conseguir simplificar e
suavizar a forma como
se transmite informação
científica relacionada
com a diabetes tipo 1.
“Os eventos em que nos
juntamos permitem-nos
ir para além dos muros
do hospital, onde por
vezes as coisas são mais
sérias e negativas, e usar
uma abordagem diferente
e educativa, a questões
que se relacionam com
os pacientes”, reflete
o atleta, que pelo seu
percurso inspirador,
foi escolhido para
transportar a tocha

Vou a locais
onde o apoio de
grupo é muito
importante e
onde sei que
mudanças
podem ser
feitas.

5k em Lisboa

Mais de 50 jovens e
profissionais de saúde
reuniram-se no Parque
das Nações, onde
correram e partilharam
histórias de superação.

olímpica nos Jogos
Olímpicos de Londres,
em 2012.
OUVIR QUEM IMPORTA
Sobre as dificuldades que
tem enfrentado como
ativista, Gavin menciona
o facto de, por vezes,
as questões políticas
se sobreporem ao que
realmente importa:
ouvir as pessoas que
vivem com a doença,
saber como se sentem
e o que se pode fazer
por elas. “Quanto mais

ouvimos estas vozes,
mais consciencializados
estamos e,
esperançosamente,
conseguimos fazer a
mudança”, defende o
desportista, alertando
para o facto de se
perderem muitos
recursos devido a
assuntos políticos.
“Tento seguir o meu
coração, o que está certo,
e fazer o meu melhor
pelo que realmente
importa: as pessoas com
diabetes”, colmata.

Mais
info
Website
http://diathlete.org
Twitter
@Diathlete
Facebook
www.facebook.com/diathlete
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Neuropatia
Diabética

Conheça melhor esta complicação que se estima possa
afetar mais de 90% das pessoas com diabetes.

A

DRA. ANA LUÍSA COSTA
ESPECIALISTA EM
MEDICINA GERAL
E FAMILIAR
- DIABETOLOGIA, APDP
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o longo dos anos temos
assistido a um aumento
dramático da prevalência
da diabetes mellitus (DM)
acompanhado pelo progresso
no conhecimento das causas,
na evolução da terapêutica
farmacológica e na aplicação
da educação terapêutica
como forma importante do
tratamento.

O aumento do número de
pessoas com diabetes e o
aumento da esperança de vida
tem-se traduzido também no
aumento das complicações
associadas, nomeadamente na
neuropatia diabética.
A neuropatia diabética (ND)
é uma complicação grave
da diabetes pelos sintomas
debilitantes associados e

pelo elevado risco de outras
complicações, em particular
aquelas relacionadas com
os membros inferiores,
sendo na maioria das vezes
abordada no contexto do
pé diabético. Está entre as
complicações mais comuns
da diabetes, com um amplo
espectro de manifestações
clínicas, sem cura, sem testes

Neuropatia diabética

“A neuropatia é uma complicação subdiagnosticada,
pois nem sempre é acompanhada por sintomas positivos”

PREVALÊNCIA
DA NEUROPATIA
DIABÉTICA

7
50
%

de diagnóstico precoce e
sem tratamento específico
a nível global, à exceção
do bom controlo glicémico
(menos evidente na DM tipo
2) e ao controlo de fatores
de risco cardiovasculares;
afeta a sensibilidade
somática, os nervos motores
e autonómicos, e pode
manifestar-se de forma focal,
difusa, proximal ou distal.
DADOS DE PREVALÊNCIA
A prevalência da neuropatia
diabética está estimada em
7% após 1 ano de diagnóstico
da DM e em 50% para
aqueles com mais de 25 anos
de diagnóstico, no entanto,
se considerarmos a sua
característica subclínica,
pensa-se que a prevalência
pode ser superior a 90%
(segundo Vinik).
A polineuropatia (PN)
simétrica distal é a forma
de neuropatia diabética
mais comum, deve-se a
uma axonopatia retrógrada
praticamente sem
resposta regenerativa que,
frequentemente, envolve as
pequenas fibras amielínicas e
as fibras maiores mielínicas
dos nervos. As pequenas
fibras quando afetadas
manifestam-se com a presença
de dor, sem sinais ao exame
objetivo, e sem tradução de
alterações da lesão nos exames

de condução nervosa. O seu
envolvimento pode estar
presente em fases precoces
do diagnóstico de DM com
elevado risco para as lesões
nos pés, tendo como base o
diagnóstico de exclusão.
As grandes fibras estão
associadas à insensibilidade
que pode levar à ulceração do
pé, à ataxia, ao desequilíbrio e
aumento do risco de quedas.
A componente motora é
responsável pelas deformações
características, proeminência
da cabeça dos metatarsos e do
arco médio e dedos em garra e
por alterações na biomecânica.
A neuropatia é uma
complicação subdiagnosticada,
pois nem sempre é
acompanhada por sintomas
positivos e, quando acontece,
traduzem dor neuropática
na maioria das vezes com
evolução crónica.
Os sintomas de dor
neuropática são globalmente
chamados de descritores da
dor neuropática e são sempre
patológicos, espontâneos
podendo em alguns casos,
como a alodinia, serem
evocados e manifestam-se
de uma forma progressiva. É
grande e frequente o espectro
da gravidade destes sintomas,
desde alguns doentes apenas
com queixas menores como
formigueiro localizado
até pessoas com sintomas

incapacitantes que provocam
privação do sono e podem
resultar em depressão com
interferência no trabalho e
vida social.
FÁRMACOS DE
PRIMEIRA LINHA
Os fármacos de primeira
linha para alívio da
dor neuropática são a
Gabapentina; Pregabalina;
Amitriptilina e Duloxetina.
Estes tem apenas efeito no
alívio sintomático da dor. Os
potenciais efeitos adversos
condicionam por vezes a sua
utilização, sendo válida a
utilização de vitaminas do
complexo B como terapêutica
adjuvante, no tratamento de
sintomas de ND.
Quanto à vitamina B12,
mais do que um papel no
tratamento da neuropatia, o
seu défice pode ter um papel
na génese da neuropatia, pelo
que pode considerar-se o
papel preventivo da vitamina
B12. É conhecida a associação
entre terapêutica de longa
duração com metformina e o
défice de vitamina B12.
Hoje em dia cada vez mais
as medidas preventivas e o
acompanhamento da pessoa
com neuropatia por uma
equipa multidisciplinar
especializada são parte
essencial da consulta de
diabetologia e de pé diabético.

após 1 ano de
diagnóstico da DM

%

para aqueles com
mais de 25 anos
de diagnóstico
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Consultório
TODOS OS MESES OS NOSSOS ESPECIALISTAS RESPONDEM ÀS SUAS QUESTÕES.
Partilhe as suas dúvidas connosco através do e-mail revista@apdp.pt

“PORQUE DEVO FAZER UMA
ALIMENTAÇÃO FRACIONADA?”
PERGUNTA ENVIADA POR E-MAIL
ANA RAIMUNDO
COSTA
NUTRICIONISTA
DA APDP

ALIMENTAÇÃO E DIABETES

A

alimentação faz parte
do tratamento da
diabetes, assim como
a medicação (antidiabéticos
orais e/ou insulina) e a
atividade física regular.
Os principais objetivos da
alimentação de uma pessoa
com diabetes são: obter um
bom controlo dos níveis de
glicémia (açúcar no sangue), de
colesterol, de triglicéridos e de
pressão arterial e atingir e/ou
manter um peso saudável, de
forma a prevenir ou retardar o
aparecimento das complicações
tardias da doença.
Uma pessoa com diabetes
deve basear-se num padrão
de alimentação saudável,
garantindo que a sua
alimentação é completa incluindo alimentos de todos os
grupos da Roda dos Alimentos,
equilibrada - respeitando a
proporção dos grupos, e variada
– variando os alimentos dentro
de cada grupo.
Uma vez que o açúcar (glicose)
é a nossa principal fonte de
energia, é importante ingerir
alimentos que forneçam
hidratos de carbono de forma
fracionada em pequenas
refeições ao longo do dia.
Este cuidado vai permitir um
melhor controlo da glicemia,
ajudando a evitar episódios
de hiper e hipoglicémia.
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CADA PESSOA É
ÚNICA

Recomenda-se um intervalo
de cerca de 3 horas entre as
refeições durante o dia e não
mais de 8-9 horas durante a
noite, perfazendo 5-7 refeições
diárias.
Desta forma, deve incluir
alimentos com hidratos de
carbono ricos em fibra nas
suas refeições, como o pão
integral ou de mistura/centeio,
as leguminosas (feijão, grão,

ervilhas, favas, lentilhas),
a aveia, em quantidades
equivalentes.
Não há um plano alimentar
igual para todas as pessoas,
já que este depende de vários
fatores, entre os quais a idade,
o peso, o género e o nível de
atividade física. Se pretender
um plano personalizado, deverá
consultar um nutricionista/
dietista.

Não há um plano
alimentar igual
para todas as
pessoas, já que
este depende de
vários fatores,
entre os quais a
idade, o peso, o
género e o nível de
atividade física.

A pessoa com diabetes dever garantir uma alimentação
completa, que inclua todos os grupos da Roda dos Alimentos
equilibrada,respeitando a proporção dos grupos, e variada –
variando os alimentos dentro de cada grupo.
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“QUAL A MELHOR ALTURA
DO DIA PARA PRATICAR
EXERCÍCIO?”
PERGUNTA ENVIADA POR E-MAIL

DIABETES E EXERCÍCIO

O

exercício físico é um
forte estímulo para a
absorção de glicose
pelos músculos esqueléticos.
No entanto, a maioria das
pessoas com diabetes mellitus
(DM) identifica o exercício
como um fator de risco para a
hipoglicemia [1]. O exercício
físico mascara inclusive alguns
dos sintomas de hipoglicemia,
como a transpiração, vertigens
e cansaço. Assim, as pessoas
com diabetes devem equilibrar
os benefícios do exercício
com o risco de hipoglicemia
durante e após o exercício
físico.
Perante a ausência de
recomendações claras sobre o
melhor momento para pessoas
com DM praticarem exercício
físico, um estudo publicado
no Journal of Diabetes Science
and Technology abordou esta
questão de frente [2]. Este
estudo comparou os níveis de
glicose no sangue e o número
de hipoglicemias (glicose
<70 mg/dL, ou 3.9 mmol/L)
durante e após (36h) exercício

através da monitorização
contínua da glicose (CGM)
e picada no dedo. Um total
de 35 adultos com T1DM a
utilizar bombas de insulina
realizaram 60 min de exercício
moderado numa passadeira
elétrica às 07:00 (antes do
pequeno-almoço) e 16:00
(antes do jantar) em dias
diferentes. Durante o exercício,
as bombas de insulina foram
desligadas e reiniciadas 45 min
depois. Os autores observaram
menos eventos hipoglicémicos
quando o exercício foi
realizado de manhã. Nos dias
que se seguiram ao exercício
matinal, houve 20% mais
de leituras de CGM entre
70-200 mg/dL (3.9-11,1
mmol/L), o que significa que
fazer exercício físico antes do
pequeno almoço manteve a
glicemia em níveis normais e
melhorou o seu controlo.
As respostas glicémicas ao
exercício também podem ser
manipuladas alterando o tipo
de exercício, mas deixemos
este assunto para um futuro

próximo.
Então, quando deve praticar
exercício? Consideramos
que o melhor momento para
praticar exercício físico é
em qualquer período do dia
em que tenha tempo para o
fazer. Se puder escolher, o
exercício matinal confere um
menor risco de hipoglicemia
comparativamente com o
exercício à tarde, e melhora
o controle metabólico no dia
seguinte.

XAVIER MELO E
CRISTINA CAETANO
GINÁSIO CLUBE
PORTUGUÊS

TOME NOTA

O exercício físico é
um forte estímulo
para a absorção de
glicose.
A pessoa com
diabetes deve
equilibrar os
benefícios
do exercício
com o risco de
hipoglicemia
durante e após o
exercício físico.

Referências
1.Riddell, M. and B.A. Perkins,
Exercise and glucose metabolism
in persons with diabetes mellitus:
perspectives on the role for
continuous glucose monitoring. J
Diabetes Sci Technol, 2009. 3(4): p.
914-23.
2.Gomez, A.M., et al., Effects
of performing morning versus
afternoon exercise on glycemic
control and hypoglycemia frequency
in type 1 diabetes patients on
sensor-augmented insulin pump
therapy. J Diabetes Sci Technol,
2015. 9(3): p. 619-24.

Consideramos que o melhor momento para praticar exercício físico
é em qualquer período do dia em que tenha tempo para o fazer.
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Estatinas

e Diabetes

As estatinas
são as mais
comprovadas e
usadas na prática
clínica e reduzem
os níveis do “mau
colesterol”.

PEDRO MATOS
CARDIOLOGISTA
APDP

A

s estatinas têm um papel bem
definido na redução dos eventos
cardiovasculares (CV) e da
mortalidade nas pessoas com diabetes.
Estes indivíduos têm risco CV acrescido
que advém do impacto da hiperglicemia
e dos restantes factores de risco (FR)
sobre as artérias. Quer em prevenção
primária, isto é, antes de uma pessoa
ter tido um EAM ou um AVC, quer em
secundária, após um destes eventos ter
ocorrido, o controlo do colesterol é um dos
objetivos mais importantes. Para além da
modificação do estilo de vida, alimentação
saudável e equilibrada e do exercício físico,
a terapêutica com fármacos é muitas vezes
necessária.
As estatinas são as mais comprovadas e
usadas na prática clínica e reduzem os níveis
do “mau colesterol” (LDL). Outras frações
lipídicas como o HDL (bom colesterol) ou
os triglicéridos são mais controversas na
diminuição dos eventos CV.
SELEÇÃO DAS ESTATINAS
A seleção do tipo de estatina e da dose
a utilizar depende dos objetivos que

pretendem atingir, estabelecidos em
função do risco individual de cada pessoa.
Quanto maior o risco, mais agressivos
devemos ser no controlo. Todos os
diabéticos são de ALTO RISCO, mas
alguns (os que têm outros FR, insuficiência
renal ou lesão de órgão-alvo) devem ser
considerados de MUITO ALTO RISCO.
Para estes, os níveis de LDL a atingir
são muito mais exigentes e obrigam a
tratamento intensivo e nalguns casos
combinação de fármacos.
Apesar de todas as evidências científicas
sobre os benefícios das estatinas existe
uma taxa de controlo do colesterol abaixo
do desejável. Por causa de uma adesão
terapêutica subótima e de algum grau de
inércia na prescrição. Efeitos secundários,
em especial dores musculares, assim
como alteração transitória de parâmetros
analíticos podem ser fatores contributivos.
Existe um pequeno risco acrescido de
progressão para diabetes nas pessoas não
diabéticas que tomam estatinas, mas esse
efeito é residual se tivermos em conta
o benefício que se obtém na redução de
eventos CV.

As estatinas têm um papel bem definido
na redução dos eventos cardiovasculares e
da mortalidade nas pessoas com diabetes.
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E depois
do enfarte...
Que cuidados específicos deverá
ter a pessoa com diabetes no
pós-enfarte.

U

PEDRO MATOS
CARDIOLOGISTA
APDP
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ma pessoa com diabetes tem um risco
acrescido de enfarte agudo do miocárdio
(EAM). Após ter tido um enfarte, o
risco aumenta ainda mais e a esperança de vida
reduz-se em vários anos, sendo essa perda de
longevidade mais significativa para as mulheres
do que para os homens.
Portanto, em jeito de introdução, importa realçar
que é muito importante prevenir um primeiro
evento, seja ele um enfarte ou um AVC. Investir
no controlo dos factores de risco, como o
colesterol e a hipertensão, assim como da própria
diabetes e modificar o estilo de vida, como já
tantas vezes foi salientado nesta publicação.

IMPORTÂNCIA DA MEDICAÇÃO
Controlar o colesterol para uma pessoa diabética
que já teve um enfarte, passa sempre pelo uso
de fármacos, com as estatinas na linha da frente
e obriga também a atingir objetivos de controlo
que são mais rigorosos do que em alguém que
não teve esta complicação. Isto significa doses
de estatina mais elevadas e, nalguns casos,
combinações com outros antidislipémicos. A
adesão terapêutica é crítica e o seguimento com
análises, pelo menos anuais, deve fazer parte
dos cuidados a ter após um EAM. Se houver
intolerância às estatinas (normalmente dores
musculares), as pessoas com diabetes devem
aconselhar-se com o médico assistente para
estudar alternativas.

E depois do enfarte...

ADESÃO À TERAPÊUTICA
É FUNDAMENTAL
A maioria das pessoas diabéticas
são hoje submetidos a intervenção
na fase aguda de um enfarte ou
na sequência do mesmo. Esta
intervenção pode ser feita com
uma angioplastia ou com recurso
a cirurgia coronária. Após estes
procedimentos é absolutamente
necessário cumprir o esquema
de tratamento antitrombótico
prescrito, normalmente com dupla
antiagregação. A deficiente adesão
terapêutica nestas situações tem
riscos de complicações graves como
reenfarte ou mesmo morte. Em caso
de necessidade de interrupção por
hemorragia grave ou intervenção
cirúrgica urgente deve aconselhar-se
com o seu médico sobre as medidas
a tomar.

CONTROLO DOS FATORES DE RISCO
O controlo dos restantes factores
de risco, para além do colesterol, é
essencial. Nisto se inclui um bom
controlo da TA, da diabetes, do peso
e abandono imediato do tabagismo

para todos os que fumavam antes do
enfarte.
O controlo da diabetes não deve
ser excessivo de forma a evitar
hipoglicemias e devem ser usados de
preferência fármacos para a diabetes
com segurança ou benefícios
comprovados para o diabético que
tem doença cardiovascular.
O controlo em ambulatório destes
factores implica a colaboração da
pessoa com diabetes, sendo por
isso necessário uma sensibilização
adequada por parte dos profissionais
de saúde.

O PROGRAMA DE EXERCÍCIO
O programa de exercício após um
enfarte do miocárdio deve ser
definido com o seu médico. Deve
ser aumentado gradualmente,
ajustado às flutuações glicémicas
e à capacidade funcional de cada
indivíduo.
Existem programas de reabilitação
já testados que poderão ser
implementados em grupos de apoio
dedicados. A atividade sexual regular
tem baixo risco em condições

habituais. Deve aconselhar-se com o
seu médico sobre o assunto

VIGILÂNCIA MÉDICA É ESSENCIAL
A pessoa com diabetes que teve
um enfarte deve ser seguida
preferencialmente por um
cardiologista para o resto da vida.
O intervalo entre as consultas
deverá ser considerado caso a
caso em função da situação clínica
do paciente, normalmente mais
frequente no início e depois mais
espaçados. Regularmente deverão
ser feitos exames de controlo, como
ecografias, provas de esforço ou
outros testes que se considerem
adequados para detetar sofrimento
miocárdico residual.
RESTRIÇÕES A VIAGENS
Após um enfarte, a pessoa com
diabetes deverá estar impedida
de viajar de avião nas primeiras
duas semanas, sendo o intervalo
eventualmente maior se tiver sido
submetida a cirurgia de bypass.
Nestes casos é também aconselhável
não conduzir durante um mês.

Após ter tido um enfarte, o risco de enfarte de
miocárdio aumenta ainda mais e a esperança de
vida reduz-se em vários anos, sendo essa perda de
longevidade mais significativa para as mulheres do que
para os homens.
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RAZÕES

PARA

CAMINHAR NA PRAIA
AUTORIA: NUNO GIL CORREIA
COORDENADOR TÉCNICO DE SALA DE
EXERCÍCIO CLUBE VII

Este verão aproveite as férias para melhorar a sua condição física, combater
o sedentarismo e libertar o stresse. É simples… basta caminhar na praia.
MELHORA A
CAPACIDADE
CARDIOVASCULAR E
RESPIRATÓRIA

1

Aumentando a captação de
oxigénio e baixando a frequência
cardíaca e a pressão arterial.

MELHORA A
TONICIDADE
MUSCULAR

2

Exige um maior esforço
dos músculos das pernas,
principalmente na areia seca,
contribuindo para uma maior
tonicidade muscular.

3

QUEIMA CALORIAS

Reduzindo a massa gorda e
aumentando a massa muscular.
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4

AJUDA A LIBERTAR
O STRESSE

O sol e o mar como pano de
fundo combatem a ansiedade, a
depressão e melhoram o humor.

5

FORTALECE OS OSSOS

6

ESFOLIAÇÃO
NATURAL

Aliado ao fornecimento
de vitamina D pelo sol, melhora
a absorção de cálcio pelo
organismo, ajudando a combater
a osteoporose e a tornar os ossos
mais saudáveis.

A areia esfolia a pele dos pés,
promovendo uma massagem
natural e uns pés mais suaves.

7

FAZ BEM AO CORAÇÃO

8

FAZ BEM À DIABETES

9

MELHORA A CIRCULAÇÃO
SANGUÍNEA

Caminhar regularmente, 3 a 5
vezes por semana, reduz os fatores
de risco de doença arterial coronária:
pressão arterial, colesterol (LDL) e
triglicéridos.

Combate as complicações
associadas à diabetes, aumentando a
sensibilidade à insulina e reduzindo os
valores de glicemia.

Caminhar à beira-mar melhora a
circulação sanguínea, bem como os
sais minerais (iodo e sódio) ajudam a
prevenir o envelhecimento.

JUNTE-SE HOJE À
DAMOS-LHE

10 RAZÕES
PARA SER nOSSO SóCiO

rEcEba a rEviSTa diabETES Em SUa caSa
Contribuir na luta contra a diabetes e suas complicações
Receber grátis as 4 edições anuais da revista Diabetes
Apoiar a APDP na investigação na área da diabetes
Apoiar a formação na área da diabetes para profissionais
e não profissionais de saúde
Acesso a descontos na APDP: farmácia, ótica e serviços
de saúde
Descontos em publicações editadas pela APDP
Acesso e descontos nos cursos de formação em Lisboa
e Porto
Orientações online na área da diabetes
Acesso ao espaço de atividade física
Participar ativamente na vida associativa da APDP

SEJa SóciO da apdp E bENEficiE dE TOdaS aS vaNTagENS
Preencha este cupão, recorte-o, coloque-o num envelope e envie para:
APDP - Rua do Salitre 118-120, 1250-203 Lisboa, Portugal
Se preferir, faça a sua adesão online em www.apdp.pt

idENTificaÇÃO dO SóciO
nome
E-mail
Data de nascimento

-

-

Contribuinte

(DD-MM-AA)

Morada

-

Código postal

Localidade

Telefone

Telémovel

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

Escolha o valor anual que quer pagar

Em 2 vezes

5 0 € Quota mínima (24 €) + donativo (26 €)

1 só vez

niB
Assinatura

Autorização Débito Direto

Escolha como quer pagar

2 4 € Quota mínima
€ Quota mínima (24 €) + donativo (

A preencher pelos
serviços da APDP

Identificação do credor

1 0 9 1 8 4

€)
1º débito efetuado no mês de adesão
Data

A sua

APDP
GRANDE ENCONTRO
91º Aniversário
ACONTECE NA APDP
53ª Reunião anual da
EASD 2017
CAMPOS DE FÉRIAS
4 Questões e 1
testemunho
ACONTECE NA APDP
Nomeações e eventos
AGENDA
Cursos e iniciativas

A sua APDP
1
À margem do 91º
aniversário da APDP,
o evento contou com
a entrega do Prémio
Ernesto Roma Cuidados de Saúde
Primários e de 15
medalhas a pessoas
com 50 anos ou mais
de vida com diabetes.

2
A APDP e oito
associações
regionais de diabetes
participaram na Feira
das Associações,
onde deram a
conhecer as suas
atividades.

“GRANDE ENCONTRO APDP”

MAIS DE 1000 PESSOAS
CELEBRARAM 91º ANIVERSÁRIO
A APDP realizou no dia 20 de maio um grande encontro convívio que
juntou cerca de 1000 pessoas com diabetes, familiares, cuidadores e
amigos em torno da celebração de “91 anos de apoio às pessoas com
diabetes”. O evento decorreu no Centro Cultural Olga Cadaval, em
Sintra, e foi marcado por vários momentos pedagógicos e lúdicos.
Prémio e medalhas

1

3
Para educar e
animar, o chefe
João Caeiro e
a nutricionista
Margarida Barradas
dinamizaram
uma sessão de
showcooking
sobre alimentação
saudável. Houve
ainda uma aula de
atividade física e
debates.

2

Cozinha saudável

3

4

Homenagem ao Dr. Luís Gardete Correia

5

4
Os participantes
puderam assistir às
atuações dos fadistas
António Pinto Basto
e Matilde Cid, e a
uma performance
do senhor das vozes
Fernando Pereira.

5
A sessão de
encerramento contou
com uma surpresa
em homenagem
ao Dr. Luis Gardete
Correia, pela sua
dedicação à APDP e à
causa da diabetes.
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Feira das associações
Música
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53ª REUNIÃO ANUAL DA EASD 2017
LISBOA SERÁ PELA TERCEIRA VEZ PALCO DE UM DOS MAIORES EVENTOS DA
COMUNIDADE INTERNACIONAL DA DIABETES. A INICIATIVA DECORRERÁ DE
11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017, NO PARQUE DAS NAÇÕES.

Em Lisboa
realizaram-se
duas edições
anteriores:
*25ª Reunião
de 19 a 23 de
setembro de
1989 – Centro
de Congressos
da FIL
(Junqueira),
com cerca
de 3.500
participantes.

Em Lisboa aguardam-se mais
de 18.000 participantes no
evento, que contará com 11
salas de reunião, mais de
120 comunicações, área para
associações e organizações.

A

53ª Reunião Anual da Associação
Europeia para o Estudo da Diabetes
(EASD) irá realizar-se no Parque das
Nações, em Lisboa, de 11 a 15 de setembro
de 2017. O Presidente da Comissão Local
Organizadora é o Dr. Luís Gardete Correia.

MAIS DE 18.000 PARTICIPANTES
Este é um evento que mobiliza mais de
18.000 participantes de todo o mundo que,
durante uma semana, discutem e exploram
os temas mais recentes da diabetes, a nível
internacional.
11 SALAS DE REUNIÃO E MAIS
DE 120 COMUNICAÇÕES
Ocupando os pavilhões da FIL e o Meo Arena,
serão 11 salas de reunião, com diferentes
capacidades, mais de 120 comunicações onde
serão debatidos temas na área da Educação, da

Investigação, da Psicologia, da Prevenção, da
Terapêutica, da Nutrição, da Neurologia, da
Genética, entre outras.
ÁREA DE ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES
Paralelamente, existirá uma área dedicada
às Associações e Organizações da Diabetes
de todo o mundo (este ano com mais de 50
representações) e onde, obviamente, a APDP
estará presente. É uma zona tipicamente
utilizada como ponto privilegiado de
encontro e de networking, onde a maior parte
dos participantes encontra uma organização
sua conterrânea.

*47ª Reunião
de 12 a 16
de setembro
de 2011, no
Parque das
Nações, com
uma plateia
de 17.500
pessoas.

PÓSTERES E INDÚSTRIA
Uma outra área estará reservada à
apresentação e discussão de Pósteres dos
trabalhos aceites. Haverá ainda lugar para
exposição da indústria.
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4

QUESTÕES
SOBRE OS CAMPOS DE FÉRIAS
TEXTO MARINA DINGLE ENFERMEIRA COORDENADORA DO CAMPO DE FÉRIAS DA APDP

1 OBJETIVOS DOS CAMPOS DE
FÉRIAS?
Os campos de férias fazem parte de
um processo educacional, e têm como
objetivo contribuir para uma melhor
adesão ao tratamento da diabetes,
através da partilha de conhecimentos
sobre a gestão da diabetes entre pares
com a supervisão de profissionais
de saúde, assim como melhorar a
qualidade de vida dos jovens com
diabetes.
2 IMPORTÂNCIA DOS CAMPOS DE
FÉRIAS?
Durante o campo de férias os jovens
têm a possibilidade de partilhar o seu
dia-a-dia, as suas dúvidas e medos
com jovens na mesma situação, pois
diariamente no local onde vivem e nas
suas escolas podem ser os únicos com
diabetes.
Os campos de férias podem ter
maior impacto na qualidade de vida
dos jovens com diabetes do que na
melhoria do controlo metabólico.
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No entanto, se pensarmos que a
adolescência é a fase da vida em que
o jovem luta pela sua identidade e
maior autonomia, os campos de férias
poderão ser locais privilegiados para
o desenvolvimento destes jovens com
diabetes.

3 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
A partilha de experiências com os seus
pares, mas também com a equipa de
saúde que os segue no tratamento da
diabetes.
Também são uma oportunidade para
melhorar ou iniciar algumas técnicas
do seu tratamento, que vai aumentar
a sua confiança e contribuir para
melhorar o seu controlo metabólico.
Assim os pais também se sentem mais
confiantes e seguros em aumentar a
autonomia dos seus filhos em relação
ao tratamento da diabetes.
4 E OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE?
Participar num campo de férias
com jovens com diabetes também é

uma experiência de trabalho única
para os profissionais de saúde. Esta
experiência muda a nossa perspetiva
do que é viver com diabetes e o
contacto diário com os jovens
proporciona uma maior familiaridade,
o que melhora a relação entre os
profissionais e os jovens.
No entanto esta relação só é possível
se os profissionais que vão ao campo
de férias sejam os que seguem os
jovens na consulta de diabetes. Este
facto é importante para que possa
haver uma continuidade no processo
de educação.
Como enfermeira que tem
participado em vários campos
de férias, considero que todos os
anos continuo a adquirir novos
conhecimentos transmitidos pelos
jovens, sobre a sua perspetiva do que
é viver com diabetes todos os dias. Os
conhecimentos que me transmitem,
tento utilizá-los e assim melhorar o
meu trabalho com outros jovens.
Agradeço a partilha e carinho a todos
os jovens.

Crónica

MEMÓRIAS DOS CAMPOS DE FÉRIAS
JOÃO NABAIS, DA APDP

A minha participação nos campos de férias da APDP
remonta ao ano 1998, ano em que foi organizado o 1º campo
de férias, e continuou por mais uma década. Tudo começou
com um desafio lançado pela minha médica de sempre,
a Dra. Fernanda Gonçalves, que aceitei logo com alegria
e entusiasmo. Ainda me lembro da excitação e nervoso
miudinho que tinha, e que acho que toda a equipa tinha,
na viagem de autocarro para a Quinta do Bom-Sucesso,
Bombarral, onde se realizou o campo.
As experiências que vivi nos campos de férias foram
extraordinárias a vários níveis. Vou começar por uma
visão mais egoísta, sentir que consegui ajudar jovens com
diabetes, sentir que consegui ser um influência positiva na
vida desses jovens é a sensação de gratificação mais intensa
que vivi na minha vida. A participação nos campos de férias
foi para mim também muito importante, por tudo o que
aprendi, e por me ter tornado uma pessoa com diabetes mais
responsável mas ao mesmo tempo mais descontraído em
relação à mesma diabetes, em particular em fazer insulina
ou glicemias em público. Para atingir este equilíbrio foi de
primordial importância o contacto com outras pessoas com
diabetes e a participação nos campos de férias.
É para mim muito interessante ver o percurso na diabetes
de alguns participantes dos campos de férias, que depois
se tornaram monitores, parte da equipa multidisciplinar e
pessoas ativas nas associações e na promoção da diabetes.
Gosto de pensar, e tenho a certeza que assim foi, que a
participação deles nos campos de férias foi também uma
peça importante na sua formação e motivação para o seu
percurso.
Tive o privilégio de me ter sido atribuída a tarefa de ser o
elo de ligação entre os monitores e a equipa multidisciplinar,
e assim pude trabalhar e conviver com os participantes e
também com a equipa da APDP que planeia, prepara e realiza
os campos de férias. Assim, consegui perceber a importância
desta atividade para o fortalecimento dos laços dentro da
equipa e que depois extravasa a semana do campo e perdura
durante o resto do ano. Uma equipa forte e coesa faz toda a
diferença.
Desengane-se quem pensa que participar nos campos de
férias é só alegrias e diversão! A pressão para que tudo corra
bem, a preocupação em ensinar, a alimentação, as glicemias
e em que não hajam ocorrências negativas está presente 24h
por dia. Mas sim, há depois os momentos de descompressão,
que permitem aliviar o stresse e fortalecer a equipa. Boas

«Tenho tantas e tão boas
memórias dos campos de
férias da APDP»

memórias da preparação para o Cluedo, do Pictionary, da
partilha de estórias, das discussões sobre variados temas
(até de física e dos planos inclinados) e do final de algumas
atividades com água.
Os campos de férias são de importância crucial para
o crescimento dos jovens com diabetes, e não só, pelas
atividades educativas, pelas modalidades desportivas e
pelo convívio e troca de experiências com outros jovens
com diabetes, a partilha de preocupações, anseios e alegrias
é fundamental para perceberem que não estão sozinhos
nesse mar de sentimentos e para aprenderem, com base nas
experiências pessoais, novas soluções para as situações do
dia a dia. As atividades educativas no decorrer do campo têm
um impacto muito maior, do que fossem executadas numa
qualquer sala de consulta ou de espera, pois são efetuadas
e executadas no dia a dia do campo. Os participantes têm
oportunidade de testar o que estão a aprender, ou que já
tinham aprendido antes. No final de cada campo senti que
aqueles com quem partilhamos aquela intensa semana ficam
para sempre no meu coração.
Tenho tantas e tão boas memórias dos campos de férias
da APDP. A todos com quem me cruzei e com quem tive o
privilégio de conviver e trabalhar, o meu muito obrigado.
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TRATAMENTO INOVADOR TESTADO
NO DEPARTAMENTO DE PODOLOGIA
TRATAMENTO COMPLEMENTAR DAS ÚLCERAS DE PÉ DIABÉTICO COM
APLICAÇÃO TÓPICA DE HEMOGLOBINA JÁ DISPONIVEL NA CLÍNICA DA APDP.
A APDP lança no segundo semestre do
ano um estudo observacional para reunir
informação quanto ao efeito do tratamento
complementar das úlceras de pé diabético
com aplicação tópica de hemoglobina. O
estudo irá observar os resultados obtidos
ao longo de 12 semanas de aplicação e
também o pós-tratamento.
Este tratamento, já disponível no
Departamento de Podologia da APDP,
ajuda a acelerar o processo de cicatrização
da úlcera, através do favorecimento
da oxigenação da ferida. Este estudo,
conduzido em colaboração com a empresa

SPCare - comercializadora do spray
Granulox -, irá iniciar o recrutamento de
participantes em setembro, e está previsto
incluir pessoas com diabetes portadoras de
úlcera há mais de quatro semanas.
As úlceras de pé diabético representam
uma das mais graves complicações da
diabetes, dado o seu risco de infeção e
mesmo amputação. Atendendo as cerca de
1 250 amputações anuais, a sensibilização
e o controlo deste problema tem sido uma
prioridade da Direção-Geral da Saúde
(DGS) e do Programa Nacional para a
Diabetes.

DIABETES E QUALIDADE DE VIDA EM FOCO
NA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
PALESTRA EXPLOROU ASPETOS RELACIONADOS COM A QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS
COM DIABETES E VÁRIAS OUTRAS DOENÇAS CRÓNICAS EM SIMULTÂNEO.
No passado dia 1 de junho, a Profª
Drª Maria João Forjaz, investigadora
portuguesa sediada na Escuela
Nacional de Sanidad / Instituto
de Saúde Carlos III, em Madrid,
Espanha, apresentou na Escola
Nacional de Saúde Pública, em
Lisboa, a palestra “Multimorbilidade
e qualidade de vida na diabetes”, no
âmbito dos seminários organizados
pelo CISP – Centro de Investigação
em Saúde Pública, neste caso
organizada em colaboração com
a APDP e apoiada pela Fundação
Ernesto Roma.
Baseando-se em vários estudos
próprios realizados sobre o tema da
qualidade de vida, principalmente
entre a população idosa, e também
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resultante da sua colaboração na
iniciativa europeia CHRODIS
(Ação Conjunta Europeia para
as Doenças Crónicas), a palestra
explorou aspetos relacionados com
a qualidade de vida de pessoas
com diabetes e várias outras
doenças crónicas em simultâneo,
tendo este problema um impacto
particularmente intenso junto dos
mais idosos, particularmente no
que diz respeito à saúde mental. Foi
também abordada a dependência
funcional de muitos destes
pacientes.
No âmbito do trabalho
desenvolvido pela CHRODIS, Maria
João Forjaz abordou a necessidade
de implementação de um modelo

de cuidado à multimorbilidade,
isto é, aos idosos com várias
doenças crónicas em simultâneo,
que seja verdadeiramente focado
nas carências do indivíduo, e que
tenha em linha de conta não só as
necessidades clínicas como também
as de cariz social.

Acontece na APDP

LUÍS GARDETE CORREIA NA NCD ALLIANCE
O VICE-PRESIDENTE DA INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION (IDF), LUÍS GARDETE
CORREIA, FOI NOMEADO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NCD ALLIANCE,
EM REPRESENTAÇÃO DA IDF.
O antigo presidente da APDP,
Luís Gardete Correia, foi
nomeado membro do Conselho
de Administração da NCD
Alliance (Aliança Contra Doenças
Não Transmissíveis). Em
representação da International
Diabetes Federation (IDF) - uma
das organizações fundadoras da
NCD Alliance - Luís Gardete
Correia integra o grupo de
acompanhamento composto por
especialistas e representantes das

federações membros, como a IDF.
A NCD Alliance é uma organização
não governamental (ONG), que
reúne cerca de 2000 organizações
da sociedade civil em mais de 170
países. A sua missão passa por
tornar a prevenção de Doenças
Não Transmissíveis - como a
diabetes, o cancro, as doenças
cardiovasculares e as doenças
respiratórias crónicas - uma
prioridade em termos de prevenção
e controlo, em todo o mundo.

ESPECIALISTAS DISCUTEM
O PRESENTE E O FUTURO DA DIABETES
“A DIABETES HOJE
E AMANHÃ” É O
MOTE PARA O
1º CONGRESSO
NACIONAL DA
APDP E 10º
CONGRESSO DE
EDUCADORES.

ONAL DA APDP
1º CONGRESSO NACI
UCADORES
10º CONGRESSO DE ED
AMANHÃ
A DIABETES HOJE E
7
19 a 21 de outubro de 201
s de Tróia
Centro de Conferência

ORGANIZAÇÃO

com
www.congressoapdp2017.

Debater as abordagens mais inovadoras na diabetes,
a importância do papel da comunidade e da educação
terapêutica na gestão integrada da diabetes são apenas
três dos temas do 1º Congresso Nacional da APDP e 10º
Congresso de Educadores, que se realiza no Centro de
Conferências do Tróia Design Hotel de 19 a 21
de outubro.
Este evento científico conta com mais de 50 oradores,
na sua maioria profissionais de saúde que integram as
equipas multidisciplinares que diariamente lidam com
a diabetes. Organizado num misto de sessões plenárias
e grupos de trabalho, o primeiro congresso da APDP

dirige-se a médicos, enfermeiros, nutricionistas e
farmacêuticos.
“Sabemos que, após a realização do Congresso da ADA
- Congresso da Associação Americana de Diabetes, e o
EASD - Congresso Europeu de Diabetes, muito haverá
por discutir no panorama da diabetes. Procuraremos,
entre outras vertentes, fazer uma revisão dos aspetos
mais relevantes que aconteceram ao longo deste ano”,
explica João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP e
presidente do Congresso.
O programa e as inscrições estão disponíveis em
www.congressoapdp2017.com.
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OBJETIVOS
1. Evitar que 50
mil indivíduos
com elevado risco
(“pré-diabetes”)
desenvolvam a
doença no prazo
de 5 anos.
2. Identificar, no
mesmo período
de cinco anos,
50 mil pessoas
com diabetes que
desconhecem ter
a doença.

NÃO À DIABETES! DESAFIO GULBENKIAN
DESAFIO VISA REDUZIR O NÚMERO DE INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ALTO
RISCO DE DESENVOLVER DIABETES, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS.

N

ão à Diabetes! Desafio Gulbenkian
procura constituir uma abordagem
que demonstre o modo como as
estruturas autárquicas, as instituições
de saúde locais, regionais e nacionais, a
sociedade em geral, bem como as pessoas
individuais, se podem organizar e cooperar
para combater a progressão da diabetes tipo
2.
O desafio assenta em dois grandes
objetivos. O primeiro é evitar que 50
mil indivíduos com elevado risco (“prédiabetes”) desenvolvam a doença no prazo
de 5 anos, intervindo através de um plano
específico de prevenção dirigido à promoção
da saúde e à adoção de estilos de vida
saudável (alimentação e exercício físico)
O segundo é identificar, no mesmo período
de 5 anos, 50 mil pessoas com diabetes que
desconhecem ter a doença, promovendo a
sua inclusão no Sistema Nacional de Saúde,
para que haja um apropriado controlo e
acompanhamento das manifestações da
diabetes.
Estes propósitos serão um exemplo de
convergência de vontades e ações – “todos
temos um papel a desempenhar”, – num
esforço de prevenção para melhorar a saúde
dos cidadãos.

DESAFIO DE ÂMBITO NACIONAL
O desafio tem um âmbito nacional,
pretendendo em 5 anos envolver um número
de municípios que corresponda a cerca de
80% do total da população adulta.
É também seu objetivo reduzir o número
de indivíduos em situação de alto risco
de desenvolver diabetes, através da
implementação de medidas preventivas.
A ampla participação das estruturas e
organizações de saúde, do poder local e

76

Diabetes

da sociedade em geral deverá conduzir à
perceção social da necessidade de adotar
estilos de vida saudável através de medidas
de promoção da saúde e prevenção da
doença, o que fará com que Portugal
venha a ter uma população mais saudável
e consciente das próprias obrigações
individuais.
A referenciação para programas de
tratamento e de educação individual das
pessoas com diabetes e que não eram
conhecedores da sua situação possibilitará
reduzir a extensão e a gravidade das
complicações secundárias da diabetes
(oculares, renais, cardíacas, vasculares).
O sucesso deste desafio ficará também
associado a uma diminuição da prevalência
de pessoas com excesso de peso e obesidade
e das doenças associadas – doenças
músculo-esqueléticas, cardiovasculares e
alguns tipos de cancro.

Acontece na APDP

ASSOCIAÇÕES REPRESENTANTES DOS UTENTES
INTEGRAM CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE
JOSÉ MANUEL BOAVIDA, PRESIDENTE DA APDP, TOMOU POSSE COMO MEMBRO
DO PRIMEIRO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, ÓRGÃO CONSULTIVO DO GOVERNO
NA DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE.
Há mais de 25 anos previsto na Lei de Bases da Saúde, o
recém-eleito Conselho Nacional de Saúde (CNS) tomou
posse no passado dia 24 de maio. Sob a presidência
de Jorge Simões, do Instituto de Higiene e Medicina
Tropical, o CNS integra 30 membros de diferentes áreas
científicas e sociais, entre os quais seis associações
representantes dos utentes, eleitas pela Assembleia da
República pelo período de quatro anos.
A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal
(APDP) passou assim a ser um dos membros efetivos
deste órgão, sendo aqui representada pelo seu presidente,
José Manuel Boavida que destaca a importância da
“abertura à sociedade civil e a estreita colaboração das
associações de utentes com o Ministério da Saúde”.

A par com a APDP, a Associação Portuguesa de
Síndrome de Asperger (APSA), a Federação Portuguesa
das Associações de Famílias de Pessoas Com
Experiência de Doença Mental (FAMILIARMENTE),
o Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), a
Liga Portuguesa Contra o Cancro e o Movimento de
Utentes de Serviços Públicos (MUSP) são as restantes
associações de utentes membros do CNS.
O CNS é um organismo consultivo independente que
tem como principais competências apreciar e emitir
parecer e recomendações às decisões sobre políticas
de saúde em diferentes níveis de governação, devendo
elaborar um relatório anual sobre a situação da saúde
em Portugal.
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APDP ALARGA
DIABETES E FAMÍLIA
EM MASTER CLASS COM MAIS
INTERVENÇÃO SOCIAL TRATADAS
DE UMA CENTENA DE PROFISSIONAIS
ASSOCIAÇÃO TEM NOVO GABINETE DE
DIAGNÓSTICO E APOIO SOCIAL PARA APOIO
AOS SEUS UTENTES
Baseado no trabalho
de mais de 90 anos
desenvolvido na área
da advocacia pelos
direitos das pessoas com
diabetes, a APDP acaba
de lançar o Gabinete
de Diagnóstico e Apoio
Social.
O objetivo deste
gabinete é o de
identificar as
necessidades de apoio
social sentidas pelos
utentes, e apoiar a
referenciação aos
serviços adequados. Esta
iniciativa, coordenada
em conjunto pelo ISCTE
– Instituto Universitário
de Lisboa, através
da colaboração da
Professora Inês Amaro,
e pelo Departamento de

Investigação da APDP,
foi tornada possível
através de uma bolsa
atribuída pela Fundação
Ernesto Roma. Assim,
o Gabinete servirá
também como polo de
investigação na área
social, e como local de
acolhimento para alunos
em estágio.
Para além de vir
colmatar uma lacuna
reconhecida na
instituição, a formação
do Gabinete surge
numa altura em que
vários representantes da
APDP têm participado
ativamente em
iniciativas e grupos de
trabalho de cariz social,
principalmente na área
da Grande Lisboa.

A FORMAÇÃO DO GABINETE SURGE
NUMA ALTURA EM QUE VÁRIOS
REPRESENTANTES DA APDP TÊM
PARTICIPADO ATIVAMENTE EM
INICIATIVAS E GRUPOS DE TRABALHO
DE CARIZ SOCIAL, PRINCIPALMENTE
NA ÁREA DA GRANDE LISBOA.
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PORTUGUESES E FRANCESES.
A Master Class :“Os Casais
e as Famílias Face ao
Destino”, decorreu nos dias
26 e 27 de maio, na Escola
da Diabetes da APDP, e foi
organizada pelo Ceccof –
Centre d’Études Cliniques
des Communications
Familiales, Paris, e
pela SPTF - Sociedade
Portuguesa de Terapia
Familiar, Lisboa.
É reconhecido o impacto
da doença na estrutura e
organização familiares.
A diabetes, pelo facto de
ser uma doença crónica,
e de ter uma significativa
prevalência familiar,
articula o presente, o
passado e o futuro.
O que se sabe sobre as
necessidades das famílias
nas situações de doença?
É possível contrariar o
futuro? Quando intervir?
Estas e outras questões
foram abordadas pelos
intervenientes: Bernard
Prieur, terapeuta familiar,
director do Ceccof,

Catherine DucommunNagy, psiquiatra, que
introduziu o tema das
lealdades familiares; e Ana
Paula Relvas, professora
de psicologia e terapeuta
familiar. Daniel Sampaio,
psiquiatra e fundador da
Sociedade Portuguesa
de Terapia Familiar,
contextualizou e comentou
as intervenções.
Para a centena de
profissionais de saúde
presentes, franceses
e portugueses, que
debateram estes temas, foi
importante refletir sobre
como interagem fatalidade
e motivação, como se
conjugam a vivência da
doença e os recursos
familiares.
Se tiver interesse por
estas questões, numa
perspectiva familiar, ou
profissional, pode obter
mais informações junto
dos profissionais de saúde
e pela consulta do Plano de
Formação, da APDP.

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

TER DIABETES, COM ATITUDE
A Expedição que mostra que a atitude
positiva ajuda a superar qualquer obstáculo
Mulhacén é a mais alta montanha
da Península Ibérica, com 3.482
metros de altitude, e situa-se na
Serra Nevada, em Espanha. Um grupo
de 25 pessoas, das quais 16 com
diabetes tipo 1, com idades entre os
16 e os 46 anos, três familiares, dois
profissionais de saúde da APDP, dois
guias da Federação de Campismo
e Montanhismo de Portugal e dois

jornalistas da TVI, partiram à aventura
de 15 a 18 de junho.
A Expedição foi uma iniciativa do NJA,
como prova de que a diabetes não tem
que ser um obstáculo à concretização
de um sonho. Mostrar como é possível
controlar a diabetes tipo 1 e adaptar
o controlo ao esforço de subir uma
montanha, que implica exercício
físico intenso e gestão de alimentação

adequada, está subjacente à realização
desta atividade.
Pretende-se que as pessoas com
diabetes compreendam que é possível
ter uma vida normal desde que a
diabetes seja bem compensada e
que cada pessoa saiba adequar o seu
tratamento a qualquer situação. Com
dedicação, força e apoio da família, dos
profissionais de saúde e das pessoas
com a mesma doença tudo se torna
mais fácil, por isso consideramos
fundamental promover atividades que
fomentam a partilha de experiências
entre pessoas com diabetes tipo 1.
É preciso aceitar a diabetes e geri-la
da melhor maneira possível, sem que
impeça as pessoas de fazerem o que
mais gostam, mas tendo em conta os
devidos cuidados para o seu controlo
diário. O que por si só já é um desafio,
equivalente ao desafio de subir uma
montanha!

3.º ENCONTRO DE JOVENS COM DIABETES
EM RIO MAIOR
Nos dias 9 e 10 de setembro realiza-se
o 3.º Encontro de Jovens com Diabetes
em Rio Maior. À semelhança dos anos
anteriores, convidamos crianças, jovens
e adultos com diabetes tipo 1, bem
como familiares e amigos, a participar.
Serão dois dias cheios de desporto,
atividades educativas e boa disposição.
As inscrições já estão abertas e podem
ser feitas através da nossa página de
facebook e por e-mail (nucleojovem@
apdp.pt). Fiquem atentos!
Diabetes
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53.º ENCONTRO ANUAL DA
EASD EM LISBOA
LOCAL Feira Internacional de Lisboa

A Associação Europeia para o Estudo da
Diabetes (EASD) escolheu Lisboa para
realizar a sua conferência anual, ponto de
encontro de mais de 15 mil delegados de
130 países diferentes.

DIABETES TIPO 1 NA
CRIANÇA/ADOLESCENTE
LOCAL APDP Lisboa

Esta formação pretende debater a Diabetes
tipo 1 numa fase tão complexa da vida,
como é a adolescência. Abordar medidas de
prevenção, controlo e tratamento cada vez
mais avançadas são algumas das temáticas
previstas no programa.

11
a 15
setembro

Para Profissionais de Saúde

25
e 26
setembro

19
a 21

19
a 21
outubro
1º CONGRESSO NACIONAL
DA APDP

LOCAL Centro de Conferências do Tróia
Design Hotel

Organizado num misto de sessões plenárias
e grupos de trabalho, este evento dirige-se
a médicos, enfermeiros, nutricionistas e
farmacêuticos.
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ESCOLA
DIABETES
Departamento
de Formação
Rua do Sol ao Rato,
11 - 1250-261
Lisboa
MAIS
INFORMAÇÕES
Tel.: 213 816 140
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

Eventos e Cursos de Formação
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outubro

10º CONGRESSO DE
EDUCADORES

LOCAL Centro de Conferências do Tróia
Design Hotel

A importância do papel da comunidade
e da educação terapêutica na gestão
integrada da diabetes serão dois dos temas
abordados neste evento.

53.º ENCONTRO
ANUAL DA EASD
https://www.
easd.org/annualmeeting/easd-2017.
html
1º CONGRESSO
NACIONAL DA APDP
E 10º CONGRESSO
DE EDUCADORES “A
DIABETES HOJE E
AMANHÃ”
Tel.: 211 147 170
meet@
eurocongressos.pt
www.
congressoapdp2017.
com

Agenda

SÁBADOS DESPORTIVOS
LOCAL Quinta das Conchas Lisboa

Os Sábados Desportivos começaram em
janeiro e permanecem durante todo o ano,
exceto em agosto. Junte a família e amigos,
com ou sem diabetes, e participe nestas
caminhadas que acontecem no Parque
Quinta das Conchas, no Lumiar.

CONTACTOS

ENCONTROS
NÚCLEO JOVEM APDP
LOCAL APDP Lisboa

Partilhar e debater dificuldades e
necessidades dos jovens com diabetes e
dos seus familiares é o grande objetivo dos
Encontros do Núcleo Jovem. Nova sessão a
31 de outubro e outra a 28 de novembro.

ESCOLA
DIABETES
Departamento de
Formação
Rua do Sol ao
Rato, 11 1250-261 Lisboa
Tel.: 213 816 140
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

2
e 16
setembro

26

setembro

Cursos e Atividades de Grupo
Para Pessoas com Diabetes,
Familiares e Prestadores de Cuidados

12

outubro

27

setembro

LOCAL APDP Lisboa

CURSO DE COZINHA
“MENU COMPLETO”

Para atualizar os seus conhecimentos
no domínio do pé diabético, a APDP vai
organizar uma formação de três horas para
esclarecer todas as dúvidas das pessoas
com diabetes e seus familiares, com vista a
garantir pés saudáveis todo o tempo.

Este curso, dirigido a pessoas com e sem
diabetes, visa ensinar a cozinhar receitas
saudáveis e saborosas, com a ajuda de um
nutricionista/dietista. O curso decorre das
17.30h/ às 19.30h.

CUIDADOS AOS PÉS

LOCAL Escola da Diabetes Lisboa
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Estar presente
no Futuro
POR PEDRO MATOS EDITOR

E

ntramos no período de férias
após termos posto em marcha
vários projectos novos,
estabelecido parcerias com outras
instituições de referência na área da
saúde e construído pontes para uma
relação futura com os governantes
que se pretende mais transparente e
frutuosa.
É tempo de retemperar as forças
para que estes desafios possam
ser ultrapassados com sucesso e
que isso corresponda a um maior
envolvimento da Associação na área
da Diabetes. Mantendo um papel
preponderante no apoio às pessoas
com diabetes que é o que sempre
tem norteado esta casa desde a sua
fundação. A Revista é como sabem a
nossa imagem para o exterior, a forma
de transmitirmos a nossa visão para
a Diabetes, de darmos a conhecer o
que estamos a construir, de informar
os nossos associados sobre diversas
temáticas relacionadas com diabetes
e com eles estabelecer modelos de
comunicação e interactividade. Que
se complementa com o Portal.
Aproxima-se a reunião da EASD. A
APDP estará presente de diferentes
formas. Com participação científica,
colaborando activamente na
organização do evento e com presença

física com um stand próprio. Depois
do sucesso de 2011, uma das maiores
reuniões de diabetes de todo o
Mundo volta a Portugal, muito devido
a uma localização de excelência e ao
empenho dos responsáveis em tornar
tudo o mais funcional possível. É com
grande orgulho e satisfação que nos
voltamos a associar como parceiro
de primeira linha nesta organização,
tendo de novo o Dr. Gardete Correia
como Presidente da comissão local.
Para lá deste grande acontecimento,
a vida não pára. Aproxima-se, já em
Outubro, o 1º Congresso da APDP,
que engloba também o Congresso de
Educadores, e vai reunir profissionais
de várias áreas, reforçar a importância
do trabalho de equipa, reflectir
sobre os desafios da diabetes hoje e
amanhã. Com particular realce para o
impacto da comunidade.
Várias ideias e projectos de
investigação estão a germinar,
nalguns casos já em fase de arranque
para os próximos meses. Sobre eles
daremos gradualmente conta aos
associados, através das páginas
desta revista. Para a Revista em si
planeamos também renovação de
temáticas, maior dinamismo na
informação e recriar algumas das
coluna fixas.

Por opção do autor, este texto não está conforme as normas do Acordo Ortográfico.
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Depois do sucesso
de 2011, uma das
maiores reuniões
da diabetes de
todo o Mundo
volta a Portugal,
muito devido a
uma localização
de excelência e
ao empenho dos
responsáveis em
tornar tudo o mais
funcional possível.

