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A mulher e os seus papéis na relação com a diabetes
POR JOSÉ MANUEL BOAVIDA
PRESIDENTE DA APDP

P

ara assinalar o Dia Mundial da
Diabetes, dia 14 de novembro,
a Associação Protectora dos
Diabéticos de Portugal (APDP)
propôs à Federação Internacional
da Diabetes (IDF) o tema “A Mulher
e a Diabetes – pelo direito a um
futuro saudável”. Reconhecer a
relevância do papel da mulher na
relação com a diabetes foi aceite
e a IDF lançou o desafio às 231
associações que a constituem para o
desenvolverem nas suas iniciativas
nacionais. Será essa a bandeira da
APDP e de outros parceiros para
as atividades que se vão promover
em novembro deste ano. Destaque
para a Conferência “A Mulher e a
Diabetes”, que se realizará nos Paços
do Concelho de Lisboa, e irá abordar
as diferentes facetas da mulher e
da diabetes, na primeira pessoa, na
família e na sociedade. E porquê esta
diferenciação das mulheres quando
falamos na diabetes? Em primeiro
lugar, porque se estimam que sejam
cerca de 200 milhões as mulheres
que vivem com diabetes em todo o
mundo. Em segundo lugar, porque
ainda hoje é incontornável o papel
que a mulher protagoniza na
promoção de estilos de vida no seio
da sua família e da comunidade. Ao
dirigirmo-nos à mulher, estamos
também a dirigirmo-nos às futuras
gerações e a pôr-nos do lado da
prevenção desta pandemia e das
suas complicações. Em terceiro
lugar, porque são vários os aspetos
a considerar para privilegiar a

temática da mulher e a diabetes:
• a diabetes é uma das principais
causas de mortalidade entre as
mulheres, sendo que as mulheres
com diabetes tipo 2 apresentam
um risco 10 vezes superior de
desenvolverem doença cardíaca em
idades mais jovens e, ao longo da
vida, superior ao do homem;
• 1 em cada 7 nascimentos é afetado
pela diabetes gestacional, condição
que aumenta a probabilidade das
crianças se tornarem obesas e
desenvolverem diabetes tipo 2
mais tarde na vida;
• 1 em cada 2 mulheres com diabetes
gestacional terá diabetes tipo 2, 5 a
10 anos após o parto;
• as mulheres com diabetes tipo
1 têm um risco aumentado de
sofrerem abortos espontâneos
durante a gravidez ou de virem
a ter bebés com malformações
se não lhes for garantido acesso
a cuidados pré-concecionais
adequados;
• as mulheres enquanto mães,
filhas ou familiares de crianças ou
adultos com diabetes têm um papel
de cuidadoras nunca reconhecido
pela sociedade e muitas vezes
menosprezado pelos profissionais
de saúde e as estruturas sociais.
No Dia Mundial da Diabetes,
unidos sob o símbolo do círculo
azul, saibamos dar a merecida
importância a um compromisso
global de combate à diabetes, e
reconhecer o papel fundamental das
mulheres.

“...as mulheres
enquanto mães,
filhas ou familiares
de crianças ou
adultos com diabetes
têm um papel de
cuidadoras...”
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COMO FAZ A GESTÃO DA
QUANTIDADE DE HIDRATOS
DE CARBONO A INGERIR
NAS REFEIÇÕES?
«Tenho uma alimentação variada,
mas procuro registar a quantidade
de alimentos que como mais
regularmente, para saber as
quantidades médias de hidratos de
carbono e adaptar as refeições aos
meus níveis de glicemia e à insulina.»
Paulo Conceição
«Tenho uma lista guardada numa
gaveta da cozinha com os hidratos de
carbono dos alimentos que como mais
regularmente, como massa, arroz,
feijão, legumes, fruta, etc. Tento não
variar muito no número de hidratos que
ingiro nas refeições principais.»
Alexandra Carvalho

CONTROLO GLICÉMICO
Reeducação alimentar
MANUEL DE PAIVA E SOUSA, ASSOCIADO APDP

Faço o controlo da glicemia
várias vezes por dia e elaboro
frequentemente um mapa, onde
junto a informação alimentar e
os valores da glicemia. O tipo de
alimentação é um ponto fulcral
para controlar a doença. O Índice

Glicémico do alimento varia com
uma série de fatores; ser mais ou
menos processado, ser ou não ser
cozinhado, o grau de maturação,
o ser armazenado e a variedade.
Com todo o cuidado, é preciso
variar naquilo que comemos.

«Não nos podemos exceder nas proteínas,
na gordura, nem no álcool, procurando
conseguir fazer uma alimentação
equilibrada, ajustando também as calorias.»

«Com o tempo fui memorizando os
hidratos de carbono dos alimentos
que tento pôr na minha dieta. Às vezes
tenho de os pesar. Tenho diabetes tipo 1
e ajusto a dose de insulina aos hidratos
que ingiro.»
Júlia Cardoso

PRÓXIMA PERGUNTA
QUAIS OS CUIDADOS QUE
CONSIDERA ESSENCIAIS NA
GESTÃO DA DIABETES?

PARTICIPE E PARTILHE A SUA OPINIÃO:
Envie-nos o seu testemunho ou resposta,
com o seu nome completo, para o e-mail
revista@apdp.pt, ou por correio para a
morada: 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 uso de tablets
motiva os utentes
a saberem mais
sobre o risco
de diabetes e a
serem mais ativos
na prevenção
da doença.
Conclusão resulta
de um estudo da
American Medical
Association.

3327
é o número de crianças e jovens com
diabetes tipo 1 em Portugal, segundo
dados do Observatório Nacional da
Diabetes relativos a 2015.

ESTUDO APONTA
RELAÇÃO ENTRE
A OMISSÃO DE
INSULINA E A
COMPULSÃO
ALIMENTAR EM
ADOLESCENTES.

Estudo
australiano
foi publicado
no International
Journal of Eating
Disorders

DIABETES TIPO 1 E DISTÚRBIOS ALIMENTARES
ADOLESCENTES MANIFESTAM COMPLEXOS FÍSICOS
Um estudo realizado na Austrália sugere que uma grande percentagem de adolescentes
- sobretudo raparigas - com diabetes tipo 1 enfrentam transtornos alimentares e revelam-se descontentes com o próprio corpo. A equipa de investigação da Deakin University
baseou-se nos resultados de inquéritos aplicados a 477 adolescentes com diabetes tipo 1,
concluindo que 88% das raparigas gostariam de ser mais magras e 76% dos rapazes estavam
insatisfeitos com a sua imagem corporal. O estudo apurou ainda a existência de uma relação
entre o Índice de Massa Corporal, a hemoglobina glicosilada, a omissão intencional da dose
de insulina e a compulsão alimentar.
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SEIS REFEIÇÕES
EM VEZ DE TRÊS
MELHORAM CONTROLO
GLICÉMICO
Um estudo apresentado no Encontro Anual da European Association
for the Study of Diabetes sugere
que a realização
de seis refeições diárias, em vez
de três, é benéfica para o controlo
dos níveis de açúcar no sangue,
em pessoas obesas com
pré-diabetes ou diabetes tipo 2.
O estudo comparou os efeitos de
dois padrões alimentares baseados
na ingestão do mesmo número de
calorias, no metabolismo da glicose
e saciedade. Apesar de o peso
dos participantes se ter mantido
estável ao longo das 24 semanas de
estudo, os indivíduos que seguiram
o plano de seis refeições apresentaram uma diminuição na Hemoglobina Glicosilada e nos níveis de
tolerância à glicose, indicando um
melhor controlo glicémico. Os participantes reportaram ainda uma
diminuição do desejo de comer.
Os investigadores acreditam que
o aumento da frequência e regularidade das refeições pode ser uma
ferramenta útil de apoio à prática
clínica, sobretudo nos casos em
que as pessoas têm relutância e
dificuldades em seguir uma dieta.
Estudo
acompanhou
47 pessoas com
obesidade.

10

Diabetes

SABIA QUE?
Atividades
como jardinar
ou passear o
cão ajudam a
baixar os níveis
de glicemia.
Mantenha-se
ativo e procure
ter pelo menos
30 minutos de
atividade física
por dia.

NOVAS ORIENTAÇÕES PARA
AVALIAÇÃO E TRATAMENTO
DA HIPERTENSÃO
A American Diabetes
Association (ADA)
atualizou as linhas
orientadoras
para a avaliação
e tratamento da
hipertensão arterial
(HTA) em pessoas
com diabetes,
recomendando a
medição regular da
tensão arterial nas
consultas de rotina e
reforçando a importância
da manutenção de
um estilo de vida
saudável. Um painel
de nove especialistas
compôs um documento
fundamentado em
estudos científicos, em
que recomenda que as
pessoas com diabetes
meçam a tensão arterial
nas consultas de rotina
e, no caso de já terem
sido diagnosticadas
com HTA, o façam
também em casa. "A
manutenção de um estilo
de vida saudável é uma
componente importante
no tratamento da HTA,

porque baixa a tensão
arterial, melhora a
eficácia de alguma
medicação para a HTA,
promove outros aspetos
da saúde metabólica e
vascular, e geralmente
conduz a menos efeitos
adversos", destaca. Entre
as orientações em termos
de padrão alimentar,
é sugerida a redução
do aporte de sódio e o
aumento do aporte de
potássio; o aumento
da ingestão de fruta e
vegetais; a moderação
no consumo de álcool;
e a prática de atividade
física.

ESPECIALISTAS
RECOMENDAM MEDIÇÃO
REGULAR DA TENSÃO
ARTERIAL NAS CONSULTAS
DE ROTINA.

DIABETES Atualidade

52%
dos homens com
diabetes sofrem
de disfunção
erétil, indica um
estudo publicado
na revista
científica Diabetes
Medicine.

Sintomas
da doença renal
crónica passam
muitas vezes
despercebidos.

NOVOS BIOMARCADORES
PERMITEM DIAGNÓSTICO MAIS
PRECISO DE DOENÇA RENAL
Uma equipa de investigadores da University of
Western Australia, na Austrália, identificou três
novos biomarcadores sanguíneos que podem indicar a
existência de insuficiência renal aguda e doença renal
crónica, em pessoas com diabetes tipo 2. O estudo,
cujos resultados foram publicados na revista científica
Diabetes Care, baseou-se na avaliação da progressão
da doença renal crónica em 345 pessoas com diabetes.

BIOMARCADORES AJUDAM
A DETETAR A DIMINUIÇÃO
SÚBITA DA FUNÇÃO RENAL,
INDEPENDENTEMENTE DE
OUTROS FATORES DE RISCO
LIGADOS À DIABETES TIPO 2.

Perante
sintomas de
disfunção sexual,
procure o médico
assistente ou um
urologista.
Alterações
vasculares,
neurológicas,
entre outras,
podem estar
na origem da
disfunção erétil.

TESTADAS PALMILHAS
QUE MELHORAM
EQUILÍBRIO
Cientistas da Universidade de
Queensland, na Austrália, estão
a testar umas palmilhas próprias
para melhorar o equilíbrio, a
marcha e a atividade física em
pessoas com diabetes tipo 2
com mobilidade reduzida. Estas
palmilhas serão especialmente
úteis para pessoas que sofrem de
neuropatia diabética periférica,
uma complicação da diabetes que
afeta os nervos periféricos, neste
caso do pé, aumentando o risco de
quedas e ferimentos graves, que
requerem hospitalização. "Usar
umas palmilhas que corrigem
o equilíbrio e os problemas de
marcha em pessoas com neuropatia
diabética periférica pode conduzir
a mudanças significativas na
autonomia das pessoas no seu
dia-a-dia", explicou Anna Hatton,
investigadora da Universidade de
Queensland, num comunicado
publicado no site desta
universidade.

ALERTA!

O consumo
elevado de sal
pode aumentar
em 65% a
predisposição
para o
desenvolvimento
de diabetes
(European
Association for
the Study of
Diabetes).
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Recuperação
de peso depois
de uma dieta está
ligada a fatores
ambientais.

PREFERÊNCIAS ALIMENTARES
PODEM MUDAR SE ESTIVER NUMA
RELAÇÃO AMOROSA

CIENTISTAS EXPLICAM PORQUE
É DIFÍCIL MANTER O PESO CERTO
Uma revisão de literatura
científica centrada na
perda de peso indica
que cerca de metade das
oscilações de peso são
motivadas por fatores
ambientais, como o estilo
de vida, enquanto a outra
metade advêm de fatores
genéticos. De acordo com
o estudo publicado na
revista científica Diabetes
Spectrum, entre os fatores
ambientais que dificultam
a manutenção de um peso
adequado, estão a ingestão
de comida hipercalórica,
a falta de atividade física
e a deterioração da saúde
mental, que, por sua vez,
pode levar a que as pessoas
se sintam desmotivadas
para fazer exercício,
tenham problemas de
sono e comam de forma
pouco saudável. O
estudo esclarece ainda
que o controlo do peso
é regulado por fatores
metabólicos, hormonais
e neuronais, salientando
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o impacto das adaptações
hormonais no ganho de
peso após uma dieta. Por
exemplo, alterações no
sistema de recompensa
cerebral, associadas a
hormonas como a leptina
- proteína que atua no
hipotálamo para suprimir
o apetite - ou a grelina hormona produzida pelo
estômago, que provoca a
sensação de fome - podem
conduzir a uma constante
insaciedade.
O estudo aponta ainda que
a perda de peso conduz
a uma desaceleração da
taxa de metabolismo
em repouso, que resulta
numa diminuição do
gasto de calorias e,
consequentemente, na
recuperação do peso. É por
isso que queimar calorias
através da atividade física
permite contrariar o
impacto destas adaptações
metabólicas e evitar a
recuperação de peso ao
longo do tempo.

Um novo estudo
publicado na revista
científica Appetite
sugere que, quanto
mais tempo um casal
está junto, mais os seus
gostos gastronómicos
se assemelham. Os
resultados indicam que a
forma como saboreamos
a comida pode refletir o
facto de estarmos ou não
numa relação amorosa.
Os investigadores
acompanharam 100 casais
que estiveram juntos
por períodos diferentes
(desde três meses,
até 45 anos), testando
as suas preferências
gustativas e olfativas.
"Partilhar o mesmo
Estudo foi destacado
em artigo da revista
Time.

ambiente e hábitos, e
consequentemente a
exposição a estímulos
olfativos e gustativos,
pode, como um todo,
formar preferências
semelhantes em ambos
os elementos do casal",
explica a equipa de
investigação, formada
por cientistas da Polónia
e da Alemanha. Estudos
anteriores já tinham
apontado para o facto
de os casais que estão
juntos há mais tempo se
tornarem mais parecidos
em aspetos subtis,
nomeadamente em
determinadas expressões
faciais e até no estado de
saúde.

®

Teste a sua glicose no sangue
com os medidores OneTouch®

Controle os seus resultados em
qualquer momento com a aplicação
móvel OneTouch Reveal®

O ecossistema
OneTouch Reveal®

A aplicação OneTouch Reveal®
conecta-se facilmente com a
aplicação Saúde & mais

Permite uma fácil
ligação para o
controlo da diabetes.
Juntos a app móvel OneTouch Reveal®
e os medidores OneTouch® ajudam
as pessoas com diabetes e as suas
equipas de saúde, com informação
para darem um passo em frente no
controlo da sua diabetes.
Serviço de Apoio ao Cliente OneTouch®
800 201 203 (chamada gratuita)
Horário de funcionamento, dias úteis,
das 09:00 às 18:00.
Leia atentamente as precauções e limitações nas instruções de utilização.
Para solicitar qualquer esclarecimento, por favor, fale com o seu
profissional de saúde. A app web profissional e os medidores de glicose
no sangue são produtos com marcação CE para o diagnóstico in vitro.
Johnson & Johnson Lda, 2017 (17-LFS-71).

Informe a sua
equipa de cuidados
ligando-se à aplicação
OneTouch Reveal®
através do código
da clínica

Mergulhe
profundamente
nos seus resultados
com a aplicação web
OneTouch Reveal®
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PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM
PENSAR POSITIVO ESTIMULA A CRIATIVIDADE

ABERTAS
CANDIDATURAS
PARA
FINANCIAMENTO
DE PROJETOS
DIGITAIS
INOVADORES
NA ÁREA DA
DIABETES
Está aberto
o período de
candidaturas
ao desafio
Ascensia Diabetes
Challenge, que
procura soluções
digitais inovadoras
para promover
a qualidade de
vida das pessoas
com diabetes tipo
2. Os melhores
classificados
receberão prémios
monetários, a
partir de um fundo
total de 200.000,
para que possam
desenvolver as
suas ideias. As
inscrições podem
ser feitas em
ascensia
diabeteschallenge.
com.

Uma
música
alegre pode
melhorar a
performance
intelectual

O otimismo estimula o cérebro a ter um
pensamento criativo e flexível, indica um
novo estudo publicado na revista científica
Psychological Science. A investigação,
feita com estudantes universitários,
concluiu que, na generalidade, uma atitude
positiva ajuda a resolver problemas de
forma mais fácil, ainda que cuidadosa.
Durante o estudo, os estudantes foram
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estimulados a desenvolver determinados
estados de espírito, ao mesmo tempo que
desempenhavam tarefas de aprendizagem.
O estado de espírito foi manipulado pelos
cientistas com a ajuda de clips de música
e vídeo que despertavam sentimentos
alegres ou melancólicos, o que permitiu
compreender as vantagens de estar de bom
humor para o pensamento criativo.

BEM-ESTAR Atualidade

40
ANOS

de estudos
científicos
validaram a
eficácia da
acupuntura no
alívio da dor de
costas, náuseas e
vómitos, (Inserm)

DANÇA É O MELHOR DESPORTO PARA COMBATER O
ENVELHECIMENTO DO CÉREBRO, MELHORANDO O
EQUILÍBRIO E O VOLUME DO HIPOCAMPO.

Um estudo alemão realizado com 62 adultos
com mais de 63 anos sugere que a dança é o
melhor exercício para minimizar os sintomas
de degeneração do cérebro. A investigação
acompanhou um grupo de adultos saudáveis
durante 18 meses, que se dividiram em dois
grupos mais pequenos: 14 participaram em
aulas de dança e 12 fizeram aulas de fitness.
Nas aulas de dança, os participantes foram
desafiados a fazer várias coreografias, com
diferentes estilos (jazz, latina, etc.). "Os passos e
o ritmo mudavam constantemente, para manter
os participantes num estado de aprendizagem

constante", descreve Kathrin Rehfeld, uma das
autoras do estudo. As conclusões, publicadas
num artigo da revista científica Frontiers in
Human Neuroscience, sugerem que, nos dois
grupos, a prática de exercício permitiu melhorar
o volume do hipocampo, uma região do cérebro
importante para a consolidação da memória,
e muitas vezes afetada pelo envelhecimento.
Contudo, no "grupo dos dançarinos", foi
observado um aumento mais significativo de
regiões do hipocampo associadas à memória e
à relação com o espaço, que está estreitamente
ligada ao equilíbrio.

ESPECIALISTAS ALERTAM
PARA PERIGOS DAS BACTÉRIAS
PRESENTES NAS TOALHAS DE BANHO
Beber álcool
dificulda perda
de peso, sugere
o especialista em
hepatologia Victor
de Lédinghen, no
jornal Le Figaro.

Toalhas de
banho devem
ser lavadas a
cada dois dias.

Um artigo da revista Time, com o contributo de vários
especialistas em microbiologia, defende que as toalhas de
cozinha e de banho sujas podem facilmente transportar
uma grande diversidade de bactérias, estando associadas
à transmissão de doenças infeciosas. Apesar de não ser
possível manter as toalhas 100% livres de germes, uma
lavagem muito frequente, com um desinfetante com
oxigénio ativo, pode eliminar a maior parte das bactérias.
Os especialistas assumem que é pouco provável que uma
pessoa fique doente apenas por tocar em toalhas sujas,
mas se tiver cortes, escoriações ou pele seca fica mais
suscetível à entrada de micróbios no organismo.

PRESTAÇÃO
DE CUIDADOS
DE SAÚDE AOS
ANIMAIS DIMINUI
QUALIDADE DE
VIDA DE DONOS.

DONOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
DOENTES REPORTAM SINTOMAS
DE DEPRESSÃO E ANSIEDADE

Os donos de animais domésticos com problemas de
saúde têm uma maior tendência para se sentirem
ansiosos e stressados, indica um estudo publicado
na revista científica Veterinary Record. Os resultados
de questionários a 238 pessoas permitiram concluir
que os cuidados de saúde informais prestados aos
animais doentes afetavam os donos, diminuindo a sua
qualidade de vida.

Diabetes
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DIETA MEDITERRÂNICA E ALÍVIO DO REFLUXO GÁSTRICO
ALIMENTAÇÃO MAIS EFICAZ DO QUE MEDICAMENTOS

ÁCIDO FÓLICO NA
GRAVIDEZ PODE
REDUZIR RISCO
DE AUTISMO
ASSOCIADO A
PESTICIDAS
Um estudo
publicado na
revista científica
Environmental
Health
Perspectives
sugere que a
toma de ácido
fólico no período
concecional pode
"mitigar" o risco
de Perturbações
do Espectro
do Autismo
na criança,
relacionado
com a exposição
a pesticidas.
"Descobrimos
que se a mãe
tomar ácido
fólico durante a
janela temporal
da conceção, o
risco associado a
pesticidas parece
estar atenuado»,
explica Rebecca J.
Schmidt, principal
autora do estudo,
num comunicado
divulgado pela
Universidade da
Califórnia, nos
Estados Unidos
da América.
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Refluxo
gástrico é
a doença mais
comum no
aparelho
digestivo
alto.

Um padrão alimentar saudável pode
ter melhores resultados no tratamento
do refluxo gástrico do que o uso de
medicamentos, indica um novo estudo
publicado na revista científica JAMA
Otolaryngology-Head & Neck Surgery.
Segundo a investigação, as pessoas que
sofrem de refluxo faringo-laringeo - uma
forma de refluxo que afeta sobretudo

a garganta - podem beneficiar de uma
alimentação baseada na dieta Mediterrânica,
que privilegia o consumo de produtos
hortícolas, fruta, cereais e leguminosas,
assim como a utilização do azeite como
principal fonte de gordura. Café, chá,
comidas picantes e chocolate são alguns dos
alimentos a evitar para quem sofre deste
problema.

NUTRIÇÃO Atualidade

Estudo
está
disponível na
revista online
Scientific
Reports.

A Direção-Geral
da Saúde vai
estabelecer novas
metas à indústria
alimentar para
a redução do
excesso de açúcar
e sal no fabrico de
bolachas de água
e sal e do tipo
Maria.

ÁCIDOS GORDOS ÓMEGA 3
GORDURAS SAUDÁVEIS MELHORAM SAÚDE INTESTINAL
Os ácidos gordos ómega 3, ingeridos no
quadro de uma alimentação equilibrada,
promovem a diversificação de bactérias
benéficas na flora intestinal, contribuindo
para a saúde do intestino e para a redução
do risco de obesidade e diabetes tipo 2. Esta
é a conclusão de um estudo realizado por
investigadores do Reino Unido, que analisou
uma amostra de mais de 800 mulheres,
avaliando a relação entre a ingestão de
Evitar comer
antes de dormir
ajuda a atingir um
peso saudável,
diz estudo do
American Journal
of Clinical
Nutrition.

ácidos gordos ómega 3 e a diversidade da
flora intestinal ou microbiota. O estudo
apurou que as mulheres que consumiam
regularmente níveis significativos de ómega
3 - presentes sobretudo nos peixes gordos apresentavam uma melhor saúde intestinal.
A diversidade de bactérias na flora intestinal
pode ajudar a reduzir o risco de diabetes tipo
2, obesidade, assim como doenças como a
colite ou a doença de Crohn.

1

em cada 5 mortes
no mundo estão
associadas à má
alimentação (The
Lancet).

Consumo de café foi associado a um
menor risco de morte prematura
(European Society of Cardiology).
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Atualidade EXERCÍCIO

60
A Organização
Mundial da Saúde
recomenda que os
jovens em idade
escolar pratiquem
pelo menos 60
minutos diários
de atividade física
de intensidade
moderada a
vigorosa.

Atividade física
nas crianças e
jovens deve ser:

1

Adaptada do
ponto de vista do
crescimento.

2

Divertida e variada
(por exemplo, com
jogos adequados à
faixa etária).

3

Centrada no
desenvolvimento
de competências
motoras, com
exercícios de
resistência
aeróbia, força,
suporte de pesos,
equilíbrio e
flexibilidade.
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EXERCÍCIO E
GRIPE
Manter-se ativo
ajudará a reforçar
o seu sistema
imunitário contra
infeções virais
e bacterianas.

ATIVIDADE
FÍSICA DIÁRIA
E REDUÇÃO DO
STRESSE AJUDAM
A ATRASAR
COMPLICAÇÕES.

ATIVIDADE FÍSICA NA
GRAVIDEZ AJUDA A
CRIAR BONS HÁBITOS

EXERCÍCIO REGULAR
REDUZ INFLAMAÇÃO
CAUSADA POR LÚPUS

Um estudo publicado no Journal
of American Medicine Association
salienta a importância da prática
de exercício físico na gravidez, não
apenas em mulheres que já eram
ativas, mas também em mulheres
sedentárias. "A percentagem de
mulheres que vai ao encontro
das recomendações de exercício
físico durante a gravidez é muito
baixa. Isto deve-se, em parte, à
incerteza sobre o tipo de exercício
recomendável e o que deve ser
evitado", explicou María Perales,
principal autora do estudo,
lembrando que a gravidez é uma
excelente oportunidade para
as mulheres adotarem hábitos
saudáveis. Face a este tipo de
dúvidas, são confirmadas as
evidências científicas de que o
exercício físico moderado durante a
gravidez é seguro e benéfico, tanto
para a grávida como para o bebé. A
atividade física moderada ajuda a
prevenir o ganho de peso excessivo,
o risco de macrossomia fetal; a
pré-eclâmpsia (tensão arterial alta
durante a gravidez); a diabetes
gestacional; parto por cesariana;
dor de costas; dor pélvica e
incontinência urinária.

A prática regular de exercício-físico e a redução do stresse
podem atrasar complicações nos
rins associadas ao lúpus, indica
um estudo da revista Frontiers in
Physiology. O lúpus é uma doença
autoimune que provoca inflamação
e alteração das funções de vários
órgãos. O exercício moderado (45
minutos de ginásio ou caminhada
por dia) diminui significativamente
a inflamação que gera danos nos
rins, enquanto o stresse tem um
efeito oposto.

Quando faz
exercício, os
glóbulos brancos
do sangue que previnem
infeções - viajam
mais depressa
no organismo,
cumprindo
melhor as suas
funções.

Fisioterapia pode
complementar
tratamentos
farmacológicos.
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Aprenda a

COMER BEM
NATAL
Estratégias para comer
bem
RECEITAS
Mousse de pêra
Bacalhau com legumes e
coentros
Peito de peru recheado
com couve e broa
Bolo de cenoura e nozes
CHOCOLATE
Um alimento dos deuses!
FRUTA DA ÉPOCA
Avelã
CONHEÇA E COMPARE
Especial lanches

Aprenda a comer bem

Estratégias
para comer
bem no natal

Saiba o que pode fazer antes, durante e depois das
festas, para passar pela época natalícia sem prejudicar
a sua saúde e ganhar peso.

“O

ESCRITO POR:
MARGARIDA
BARRADAS
NUTRICIONISTA
DA APDP
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tempo passa
a correr” é
uma expressão
que utilizamos muito,
especialmente quando se
começa a aproximar o Natal...
Parece que foi ontem que
vivemos a azáfama dessa quadra
festiva.
Associamos o Natal, às longas
refeições em família, ao Pai
Natal e às trocas de presentes,
às gargalhadas, aos doces
natalícios, a toda a saudável
magia que a caracteriza.
Receber bem, significa em
grande parte ter uma mesa
variada, e certificarmo-nos que
os convidados ficam satisfeitos
– é algo que é inerente à nossa
cultura. Em ocasiões especiais,

ainda se acentua mais esta
tendência: partilhar com prazer
bons pratos, boas sobremesas,
boas bebidas.
Por outro lado, gostamos de
festejar com todos os que nos
rodeiam e esta é uma quadra
que se prolonga e se estende
muitas vezes até ao dia de Reis
- ou mais – porque inclui não
só festejar com os familiares,
como também com os colegas
de trabalho, do ginásio, do
clube, etc.

É DIFÍCIL RESISTIR
AOS DOCES DE NATAL
Tiramos fotos para mais tarde
recordar estes momentos
divertidos, excelentes para a
nossa saúde mental, mas o que

muitas vezes fica esquecido
é o resultado de tudo isto em
termos da restante saúde, e
alguns de nós, esquecem todos
os anos, que em muito pouco
tempo, se recuperou o peso que
ao longo de meses, tanto tinha
custado a perder.
Parece que consideramos
normal que isto aconteça,
afinal, como é possível resistir
aos doces de Natal, aos fritos?
É só uma vez por ano! Faz parte
da época! Até o Pai Natal tem
barriga! Para nós, é como se o
aumento de peso nesta altura
do ano, seja já considerado uma
evolução natural do organismo,
como se fosse informação
genética que já está presente no
ADN.

Nutrição

TRUQUES
PARA DOCES
TRADICIONAIS
Leite-creme,
o arroz doce, o
pudim de ovos
podem ser
servidos em
copinhos de shot
com talheres
pequenos.
Cortar os bolos
aos quadradinhos
e servir com
garfos pequenos
de dois dentes.

Diabetes
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Reduzir
o açúcar
nas receitas
Usar açúcar
light ou adoçante.
Reduzir o açúcar
nos fritos.
Troque o açúcar
por adoçante
cristalizado.

Reduzir
a gordura
nas receitas
Reduza as
quantidades
de margarina.
Substitua as natas
por natas light
ou iogurte grego
ligeiro, ou uma
opção com menos
gordura – iogurte
natural.
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NÃO É FÁCIL PERDER O PESO
GANHO NESTA ÉPOCA

ESTRATÉGIAS PARA REFEIÇÕES
MAIS EQUILIBRADAS

Também já é normal todos os anos
chegarmos à conclusão nos meses a seguir,
que não é nada fácil voltar a perder o peso
ganho nesta quadra.
Claro que para as pessoas que têm
diabetes, não se trata apenas das calorias
e do peso extra que se ganha, mas também
de uma quantidade de hidratos de carbono
e de gorduras, muito mais acentuada com
a consequente desregulação dos valores de
glicemia - que por vezes, nestas alturas, até
se evita pesquisar, porque já se adivinham
mais elevados.
A estratégia recomendada é compensar,
ingerindo menores quantidades de outros
alimentos ricos em hidratos de carbono (por
exemplo arroz, batatas, massas) para que o
total não seja muito maior que o normal, e
para que a glicemia não suba tanto. E claro,
não deixar de fazer pesquisas de glicemia,
até para ir aprendendo com as experiências
que se fazem.

Reduzir outros hidratos de carbono numa
refeição em que haja um doce, é uma
estratégia que deve ser utilizada por todas
as pessoas que queiram manter o peso, que
é o fator que mais é colocado em risco nesta
altura do ano.
Convém recordarmos que as nossas
papilas gustativas, existentes principalmente
na superfície da língua, só reconhecem o
sabor dos alimentos, quando estes estão
dissolvidos com a mastigação e em contacto
com elas. Não é por trincarmos, por
exemplo, uma maior quantidade de bolo,
ou por o mastigarmos e engolirmos mais
depressa, que este vai ficar mais doce...
nem a nossa língua tem a capacidade de
aumentar de volume para porções maiores
de comida. Mastigar bem, uma porção menor
de alimento, deixar que entre em contacto
com as nossas pupilas gustativas, saborear
calmamente uma pequena quantidade de um
doce, proporciona o mesmo prazer do que

Nutrição

uma dose maior, e fornece muito menos calorias.
Por outro lado, o nosso cérebro só nos proporciona
uma sensação de saciedade, 20 minutos depois de
iniciarmos uma refeição. Quanto mais depressa
fizermos uma refeição, maior será a quantidade de
alimentos e de calorias ingerida antes de chegarmos ao
ponto de nos sentirmos saciados. “Comer é um prazer”
e deverá sê-lo sempre. Por essa razão, o segredo passa
por fazermos refeições descontraídas, degustando com
calma todos os sabores a que temos direito.

QUANDO O NATAL NÃO É EM NOSSA CASA
Esta fase do ano é das piores para chegarmos cheios
de fome a uma mesa repleta de tentações. Há algumas
estratégias simples que nos ajudam a reduzir a fome.
Fazer várias refeições por dia, com hidratos de carbono,
como em qualquer outro dia. Antes da refeição de festa,
fazer um snack ligeiro, como uma peça de fruta, ou um
iogurte, uma ou duas tostas, ou até mesmo uma concha
de sopa. Nesses snacks evitar alimentos ricos em
hidratos de carbono de absorção rápida.

COMO FAZER UM JANTAR DE NATAL
MAIS SAUDÁVEL
Na preparação da ceia de Natal é sempre possível
reduzir as quantidades de gordura e açúcar das receitas,
reduzindo na margarina, ou trocando as natas por natas
light ou iogurte grego ligeiro, ou uma opção com menos
gordura – iogurte natural.
Também pode diminuir-se o açúcar ou usar açúcar
light, em vez do normal, ou também adoçante (caso
use forno, não esquecer verificar se o adoçante não é à
base de aspartame, já que este perde o poder adoçante
com temperatura elevadas.) Quando se fazem fritos,
deve garantir-se que o óleo não foi utilizado várias
vezes (duas no máximo) para não haver produção de
compostos tóxicos, bastante prejudiciais à saúde.

Importante também é ter cuidado com a temperatura:
exceto o óleo de amendoim e o azeite, que suportam
respetivamente 220º e 210º, os outros óleos não
deverão exceder os 170º. Um óleo escuro, que produza
espuma durante a fritura ou liberte vapores, não está
em boas condições.
Há truques para reduzir a gordura de um frito: uma
delas é ter ao lado da fritadeira um tacho largo com
água a ferver, para, assim que retirarmos o frito com a
escumadeira, o possamos mergulhar lá, rapidamente
- cerca de dois segundos. Desta forma perde uma boa
parte da gordura e fica estaladiço. Não esquecer ainda
de colocar os fritos em cima de papel absorvente e
ponderar a hipótese de trocar o açúcar que se coloca
com canela, por exemplo, nos sonhos, por adoçante
cristalizado.

O cérebro só proporciona uma sensação de saciedade,
20 minutos depois de iniciar a refeição. Quantos mais
alimentos comer no início da refeição, maior será a
quantidade de calorias ingerida antes de chegar ao ponto
de se sentir saciado.
Diabetes
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TRUQUES PARA
ENTRADAS MAIS
SAUDÁVEIS
Em vez de salgados, folhados
e outras entradas com muito
sal e um alto teor de gordura
saturada ou hidrogenada, com
enchidos, ou queijos gordos e
salgados, podemos preparar opções
igualmente agradáveis à vista e
ao paladar, e com ingredientes
saudáveis, repletos de vitaminas
antioxidantes e fitoquímicos, com
ácidos gordos essenciais e com
pouco sal, como por exemplo:
Requeijão polvilhado com raspas
de lima e regado com azeite.
Paté de atum, caseiro, utilizando
queijo fresco ou ovo cozido para
substituir a maionese
Tostas cobertas de tomate e
cebola estufados em azeite, com
pimenta, louro e manjericão fresco.
Húmus (paté de grão)
acompanhado com palitos de
cenoura crua ou aipo.
Espetadas de tomate cereja,
folhas de manjericão fresco e
rodelas de queijo mozzarella magro,
com molho de vinagre balsâmico,
azeite, oregãos e pimenta.
Frutos oleaginosos sem sal –
nozes, avelãs, amendoins, pinhões.

SUGESTÃO DE SOPA
Se optar pela sopa, um creme de
cenoura e abóbora com uma folha
de hortelã ou de alho francês,
são bons exemplos antes do
tradicional prato de Natal ou de
ano novo. Como sabemos, uma
sopa de legumes, para além de
fornecer fibras, vitaminas e outras
substâncias antioxidantes, ajuda
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como sabemos a aumentar a
saciedade e a ser mais fácil a gestão
das quantidades ingeridas durante
a restante refeição.

O PRATO PRINCIPAL
O tradicional bacalhau, ou o
peru assado no forno, são opções
bastante saudáveis. Tanto o peru
como o bacalhau são boas fontes
proteicas que contêm pouca
gordura, não esquecendo que o
bacalhau deverá ser previamente
bem demolhado.
Utilizar enchidos na confeção,
para rechear ou dar mais sabor
ao perú, por exemplo, é algo que
devemos evitar, por estarmos a
acrescentar gordura saturada e sal
a uma carne que, tirando a pele, até
tem pouca gordura.
O cabrito tradicional do dia de
ano novo, não será uma opção
tão boa, devido à quantidade
de gordura saturada que esta
carne contém. Devemos evitar
acompanhar com batata frita, para
não acrescentar mais gordura. Na
confeção, utilizar ervas aromáticas,
pouco sal e azeite, que deve ser a
gordura a utilizar por excelência.
E claro, convém termos saladas
ou vegetais cozidos ou salteados
em azeite, para acompanhar as
refeições – com ervas aromáticas
em vez de sal.

AS BEBIDAS
Nestes dias há uma tendência
generalizada para ingerir mais
álcool, às vezes em quantidades
excessivas. No entanto, convém
não esquecer que não precisamos
de ficar num estado alterado, para
nos divertirmos bastante, e muito
menos precisamos das calorias que
o álcool fornece – quase tantas

Nutrição

O tradicional bacalhau, ou o peru assado no forno,
são opções bastante saudáveis, pois ambos são boas
fontes proteicas que contêm pouca gordura.
como a gordura, que é o nutriente mais
calórico. Como se não bastasse, se a ingestão
de álcool for exagerada, pode ainda provocar
risco de hipoglicemia, que dura tanto mais e
é tanto maior quanto maior for a quantidade
ingerida.
Mesmo quando se trata de um vinho
tinto que tem mais fitoquímicos do que os
outros vinhos, convém termos outras opções
atraentes, para ajudar a moderar o consumo
de bebidas alcoólicas. Para além da opção da
limonada caseira, com a água – que continua
a ser a melhor bebida – pode ser apresentada
de formas diferentes. Água aromatizada
com framboesas, ou com cascas de limão
e um pau de canela, é uma opção bastante
agradável, especialmente se adicionar umas
folhas de hortelã.
Outra forma de se beber água é sob a forma
de chás variados, frios, (como por exemplo,
chá de canela com rodelas de laranja), com
ou sem adoçante. Os refrigerantes com a sua
média de 10 gr de açúcar por decilitro, são
uma bebida a evitar.

AS SOBREMESAS DE NATAL
Uma das partes mais esperadas das refeições
desta quadra, são as sobremesas. As filhoses
e os sonhos, mesmo com as estratégias para
reduzir o teor de gordura e de açúcar, são
muito calóricos. Tentar outras opções que
mesmo não sendo tão tradicionais desta
época, possam enquadrar-se com a ajuda da
decoração ou das cores.
Por exemplo:
Trocar os bombons com recheios doces
ou licor por bombons caseiros de chocolate
negro com fruta, para ter menor quantidade
de açúcar: pode derreter-se o chocolate e

deitar em forminhas pequenas com fruta
no centro (morango, manga, mirtilos,
framboesas, etc).
Espetadas de frutas com o morango na
extremidade, previamente mergulhada (ou
não) em chocolate derretido, faz um efeito
também bastante agradável.
A gelatina não é um doce tradicional desta
época, mas se tiver as cores da época em
camadas (vermelho, verde, branco) e se for
colocada recipientes em forma de árvore de
natal ou estrela passa a ser uma sobremesa
da época, mais saudável do que muitas
outras.
A salada de frutas – pouca gordura e
muitos benefícios antioxidantes e antiinflamatórios.
A romã como parte ou para enfeitar
qualquer sobremesa, dá sempre um efeito
natalício.
Trocar o bolo-rei por bolo rainha, que não
contém frutos cristalizados, é também uma
forma de reduzir a ingestão de açúcar.
Servir outros doces típicos em recipientes
mais pequenos (como por exemplo copos
de shot) para o leite-creme, o arroz doce, o
pudim de ovos, acompanhados de talheres
pequenos, para que seja possível saborear
mais sobremesas, sem juntar tanto açúcar/
gordura, como quando se opta por várias
doses normais.
Cortar os bolos aos quadradinhos e servilos com garfos pequenos de dois dentes,
também ajuda a comer menores quantidades
de cada vez.

Quando o
Natal não
é na nossa
casa
Fazer várias
refeições por dia,
com hidratos de
carbono.
Antes da
refeição de festa,
fazer um snack
ligeiro, (uma
peça de fruta, um
iogurte, uma ou
duas tostas, ou
uma concha de
sopa).
Nesses, snacks
evitar alimentos
ricos em hidratos
de carbono de
absorção rápida.

DEPOIS DA REFEIÇÃO
Passar a tarde à mesa, é algo que faz com que
se esteja sempre a petiscar. Levantar a mesa,
e tentar seguir à risca o ditado “O Natal é
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Reduzir
a gordura
nos fritos

Quando retirar o
alimento frito com
a escumadeira
mergulhe-o
imediatamente
durante cerca de
dois segundos
num recipiente
com água a ferver.
Desta forma perde
uma boa parte
da gordura e fica
estaladiço; depois
coloque-o em
papel absorvente.

para as crianças” organizando brincadeiras
com as crianças, como uma caça ao tesouro
para toda a família, ou outros “jogos off line”
como os de mímica ou o jogo das cadeiras.
Outra opção é fazer caminhadas para ajudar
a gastar algumas calorias.
Não deixar de frequentar o ginásio nesta
altura do ano, ou de fazer o exercício físico
que normalmente fazemos, e já agora,
nos presentes de Natal, podemos incluir
também vouchers para frequentar ginásios,
ou aparelhos para fazer exercício físico.
De facto, ter uma noção do que
precisamos de fazer em termos de exercício
físico, para gastar as calorias de alguns dos
doces desta época, é uma boa ajuda, ou para
compensar posteriormente, ou para pensar
duas vezes.
Na tabela anexa apresentamos o valor em
HC e em calorias de cada dose individual
e também, o tempo de caminhada ou
de bicicleta necessário, para gastar as
respetivas calorias. Foram consideradas
pessoas com 60 kg e com 75 kg, e estão
excluindo atletas, crianças, grávidas ou
lactantes.

Se a ingestão de álcool
for exagerada, pode
ainda provocar risco de
hipoglicemia, que dura
tanto mais e é tanto
maior quanto maior for
a quantidade ingerida.
Não esquecer que os valores apresentados
correspondem apenas às doses com o peso
referido, e que podemos ingerir doses
bem menores, ou trocar algumas destas,
por outras opções, se adotarmos as dicas
sugeridas neste texto.
Ajudar a melhorar a saúde é também um
presente. Os meus sinceros desejos de umas
Boas Festas e um mais feliz e saudável Ano
Novo!

TEMPO DE EXERCÍCIO FÍSICO NECESSÁRIO PARA GASTAR CALORIAS **
ALIMENTO

VALOR POR DOSE*

CAMINHADA

BICICLETA (16-19 KM/H)

H. CARB.

CALORIAS

PESSOA 60KG

PESSOA 75 KG

PESSOA 60 KG

PESSOA 75 KG

53 g

338 cal

64 min

51 min

54 min

43 min

25 g

234 cal

45 min

36 min

36 min

30 min

4g

58 cal

11 min

9 min

9 min

7 min

90 g

434 cal

83 min

66 min

69 min

55 min

30 g

249 cal

47 min

38 min

40 min

32 min

58 g

315 cal

60 min

48 min

50 min

40 min

Bolo Rei
1 fatia de 85 g
Rabanadas
1 unidade de 80 g
Sonhos
1 unidade de 15 g
Arroz Doce
1 taça de 90 g
Leite Creme
1 taça de 155 g
Pudim de Ovos
1 fatia de 130 g

* Valores tirados da Tabela da Composição dos Alimentos Portugueses
** Valores retirados do Livro:Actividade Física e Medicina Moderna;Themudo Barata e colaboradores.
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Fotografia RICARDO POLÓNIO - LIVING ALLOWED® Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS - LIVING ALLOWED®

Acessórios de produção: Zara Home

Culinária
RECEITA DE ANA RAIMUNDO COSTA NUTRICIONISTA DA APDP

MOUSSE DE PERA
(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
4 peras rocha (160 g cada)
2 iogurtes naturais magros
6 folhas de gelatina
2 colheres de sopa de adoçante em pó
1 limão
PREPARAÇÃO
1 Descasque as pêras, cortando-as aos
pedaços e regue-as com o sumo do limão.
COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

85
kcal

13,5 g
hidratos
de carbono

3,2 g
proteínas

0,6 g
gordura

2 Junte às peras o adoçante e 4 colheres

de sopa de água. Leve ao lume durante 10
minutos.
3 Demolhe as folhas de gelatina em água

fria durante 5 minutos.

4 Retire o preparado do lume, triture em

puré e leve novamente ao lume, deixando
ferver.

5 Adicione as folhas de gelatina escorridas

e mexa bem.

6 Retire do lume, deixando arrefecer para

acrescentar os iogurtes. Sirva frio
Sugestão: decore com hortelã.
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RECEITA DE ANA RAIMUNDO COSTA NUTRICIONISTA DA APDP

BACALHAU COM
LEGUMES E COENTROS

32
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Culinária

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

278
kcal

30 g
hidratos de
carbono

15,7
proteínas

10,5 g
gordura

(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
2 postas médias de bacalhau
5 dentes de alho
Coentros (2 ramos)
4 colheres de sopa de azeite
2 cenouras
1 beringela
1 curgete
8 batatas pequenas
Sal q.b.
Pimenta q.b.
Noz-moscada q.b.
PREPARAÇÃO
1 Com o bacalhau já demolhado, ligue o forno

a 180 ºC.

2 Misture 3 dentes de alho e os ramos de coentros,
já picados, num prato.
3 Unte o bacalhau com 2 colheres de sopa de azeite

e passe-o pela mistura de alho e coentros de modo
a ficar bem coberto. Leve ao forno durante 20 minutos.
4 Corte os legumes e as batatas em tiras e leve

a ferver por 3 ou 4 minutos.

5 Escorra bem os legumes e, numa frigideira,
passe-os pelo restante azeite e alho já picado.
6 Sirva de imediato.
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PEITO DE PERU
RECHEADO COM
COUVE E BROA

Culinária
RECEITA DE ANA RAIMUNDO COSTA NUTRICIONISTA DA APDP

(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
Peito ou bifes de peru (400 g)
Sumo de 1 laranja (200 g)
4 dentes de alho
Vinho branco
2 folhas de louro
Couve (tipo caldo verde)
Broa de milho (70 g)
1 cebola (100 g)
3 colheres de sopa de azeite
Arroz selvagem (100 g)
Sal e pimenta q.b.
PREPARAÇÃO
1 Coloque o peito de peru a marinar com o sumo
da laranja, 2 dentes de alho picados, vinho branco,
sal e pimenta, durante 24 horas.
COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

288
kcal

31 g

hidratos de
carbono

28 g
proteínas

6g
gordura

2 Coza a couve e desfaça a broa.
3 Entretanto, coza o arroz selvagem com um pouco
de sal e reserve.
4 Coloque 2 dentes de alho picados, 2 folhas de louro

e um pouco de sal em 3 colheres de sopa de azeite
numa frigideira até alourar e junte a couve e a broa
desfeita. 4
5 Abra o peito do peru e coloque o recheio.

Enrole e prenda com palitos ou com fio.

6 Num tabuleiro para ir ao forno, coloque os rolinhos

de peru, a marinada e a cebola picada. Leve ao forno
por 40 minutos a 180 ºC.
7 Sirva acompanhado de arroz selvagem

e legumes/salada a gosto.
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RECEITA DE ANA RAIMUNDO COSTA NUTRICIONISTA DA APDP

BOLO DE CENOURA
E NOZES
(12 FATIAS)

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

INGREDIENTES
200 g de cenouras
75 g de miolo de noz
75 g de farinha integral
4 ovos
8 colheres de açúcar light
3 colheres de sopa de água morna
1 colher de chá de fermento em pó
Canela a gosto
PREPARAÇÃO
1 Ligue o forno a 180 ºC.
2 Numa tigela junte as gemas com

o açúcar light e 3 colheres de sopa
de água morna, até fazer espuma.

3 Adicione ao preparado das gemas,

a cenoura já ralada, a canela, o miolo
de noz já triturado e a farinha e
misture.
4 Envolva ao preparado, as claras
previamente batidas em castelo.
5 Leve ao forno por cerca de 30

minutos.

Sugestão: Decore com miolo de noz
inteiro e polvilhe com adoçante.

123,6
kcal

6,8 g
hidratos de
carbono

6g

proteínas

8g
gordura

Culinária
RECEITA DE MARGARIDA BARRADAS DIETISTA APDP
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Chocolate:

um alimento dos Deuses!

Conheça melhor este alimento, aprenda a consumi-lo
e conheça as vantagens que pode trazer à sua saúde.
ESCRITO POR:
MARTA NEVES
ESTAGIÁRIA
DE NUTRIÇÃO
REVISTO POR:
LÚCIA NARCISO
NUTRICIONISTA
APDP
EDIÇÃO:
VIOLANTE ASSUDE
JORNALISTA
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cacau está muito presente
na alimentação sob a forma
de cacau puro ou chocolate,
nas mais diversas formas: em pó,
tabletes, bolos, bolachas, snacks,
bombons, sobremesas, doces, entre
outras. Em Portugal, o consumo
per capita de chocolate é de 1,7 kg/
ano, um valor inferior à média
europeia de 5,2 kg/ano per capita de
chocolate consumido. No consumo
de chocolate deve sempre ser
considerada a percentagem de cacau,
idealmente superior a 70%, e uma
lista de ingredientes o mais simples
possível. Nas suas versões mais
básicas, existem o chocolate negro,
o chocolate de leite e o chocolate
branco.

QUE CHOCOLATE DEVE
CONSUMIR
O chocolate negro, ou amargo,
é produzido com grãos de cacau
torrado e açúcar, podendo ter
diversas classificações consoante
a percentagem de cacau: extra
amargo (entre 75 e 85% de
cacau), amargo (entre 50 a
75%) e meio amargo (entre 35
a 50%). O chocolate de leite é
constituído por cacau, açúcar e
leite em pó, sendo a percentagem
de cacau aproximadamente
30%. O chocolate branco é feito
à base de manteiga de cacau,
leite, açúcar e aromas, não
apresentando cacau puro na sua
constituição.

Chocolate

ORIGEM DO
CHOCOLATE
O cacau
provém da planta
Theobroma cacao,
originalmente
cultivada na
América do Sul
pelos Aztecas e
pelos Maias há
mais de 4000 anos
e cujo fruto era
considerado um
“alimento dos
deuses”.
Os grãos de
cacau eram
utilizados como
moeda de troca e
para a produção
de uma bebida,
o Chocolatl
para os Aztecas
ou Cacauatl
para os Maias,
de significado
etimológico
“água amarga”,
à qual se atribuía
o mérito de ser
especialmente
nutritiva,
conferindo
grande energia
e vitalidade.
Do nome
desta bebida
derivou o termo
“chocolate”.
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TIPOS DE
CHOCOLATE

Na hora de consumir chocolate deve
ser dada preferência ao chocolate
negro, com percentagem de cacau
superior a 70%, em detrimento do
CHOCOLATE
chocolate de leite e do chocolate
NEGRO
branco que, dada a adição de
Grãos de cacau
torrados e açúcar, ingredientes extra na sua composição
podendo ser: extra que não possuem os benefícios do
amargo (entre 75
cacau puro.
e 85% de cacau),
Nas restantes formas, nomeadamente
amargo (entre 50
barras de chocolate com recheios
a 75%) e meio
(caramelo, fruta, frutos secos, entre
amargo (entre 35 a
outros…), snacks, bolachas, bolos e
50%).
sobremesas, o consumo de chocolate
ou cacau não é desejável uma vez
CHOCOLATE DE
que, com a adição de gordura, açúcar
LEITE
e outros ingredientes prejudiciais,
Cacau, açúcar e
leite em pó, sendo os benefícios do cacau são perdidos.
Apesar dos inúmeros benefícios do
a percentagem
cacau, o chocolate é um alimento
de cacau
aproximadamente com elevado teor calórico devido à
30%.
grande quantidade de gordura na sua
constituição e à adição de açúcar,
CHOCOLATE
pelo que deve ser consumido com
BRANCO
moderação de forma a potenciar os
Feito à base de
seus benefícios e evitar situações
manteiga de cacau,
de obesidade e alterações no perfil
leite, açúcar e
glicémico e lipídico.
aromas, não têm
cacau puro na sua
constituição.

VANTAGENS PARA A SAÚDE
O chocolate é rico em polifenóis,
compostos que contribuem para
prevenir a oxidação do colesterol,
e assim associados à prevenção
de problemas cardiovasculares e
estimulam as defesas do organismo.

Por conter bioflavonóides o cacau
tem características antioxidantes,
com ação anti-inflamatória e
rejuvenescedora.
O cacau é rico em teobromina e
em compostos fenólicos e os seus
efeitos têm sido cientificamente
comprovados ao longo dos tempos.
A nível cardiovascular, a teobromina
apresenta efeitos vasodilatadores,
fortifica o aparelho circulatório e
estimula o miocardio, melhorando as
funções cardiovasculares e prevenindo
possíveis acidentes vasculares
cerebrais ou enfartes; os polifenóis
contribuem para prevenir a oxidação
do colesterol; a nível respiratório, a
capacidade de respiração é aumentada
devido ao efeito broncodilatador da
teobromina e existe, também, um
efeito anti cancerígeno. No cacau
existe cafeína, uma substância
ativadora do cérebro que pode ajudar
na prevenção do desenvolvimento de
doenças neurodegenerativas, como a
doença de Alzheimer e o Parkinson.
O triptofano, também presente no
cacau, é um aminoácido regulador
dos mecanismos da serotonina e da
melatonina que atuam melhorando
o humor e a qualidade do sono,
bem como reduzindo a sensação de
ansiedade e nervosismo e o apetite.
Além destes, o cacau possui ainda
capacidades antioxidantes, com ação
antinflamatória.

COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL POR 100 G DE ALIMENTO
Variedade
Energia
HC
- dos quais
			
açúcares

Gordura

Cacau magro em pó

327 kcal

16 g

2g

24 g

11 g

Chocolate em pó

401 kcal

74 g

68 g

7g

6,5 g

Chocolate preto

500 kcal

53 g

49 g

6g

23 g

Chocolate de leite

545 kcal

57 g

56 g

6g

32 g

Chocolate branco

571 kcal

56 g

55 g

6g

36 g

Fonte: Informação presente no rótulo dos alimentos.
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CADA
PORTUGUÊS
CONSOME 1,7
KG/ ANO DE
CHOCOLATE

Os polifenóis
presentes
no chocolate
contribuem
para prevenir
a oxidação do
colesterol e
assim associados
à prevenção
de problemas
cardiovasculares
e estimulam
as defesas do
organismo.
Apesar dos
inúmeros
benefícios, o
chocolate é
um alimento
com elevado
teor calórico
devido à grande
quantidade de
gordura na sua
constituição e à
adição de açúcar,
pelo que deve ser
consumido com
moderação

Frutas da época

COMO
CONSERVAR
À TEMPERATURA
AMBIENTE:
em lugar seco e
protegido da luz.
NO FRIO:
num recipiente
fechado
hermeticamente.

Avelã
Crocante e energética, esta oleaginosa protege o coração e
ajuda a reduzir os níveis de colesterol ‘mau’.

Se consumida
com pele, a avelã
tem três vezes mais
antioxidantes.

DICAS
Compre avelãs
em pequenas
quantidades, para
que não fiquem
rançosas com o
tempo.
Use-as em
saladas ou
esmagadas sobre
maçã assada.
Escolha as
avelãs com a
casca inteira
e uma boa
proporção miolo/
casca (ao agitar,
não devem fazer
barulho).
Guarde as
avelãs com casca
e descasque-as
apenas quando as
for usar.
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COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
POR 100 G
CALORIAS

HIDRATOS
DE CARBONO

PROTEÍNAS

GORDURA

689 Kcal

14 g

Protege coração
É muito calórica
e rica em gordura
monoinsaturada, que
beneficia a saúde
cardiovascular.

6g

66,3 g
Pele e cabelo saudáveis
Tem ácido fólico e
vitamina B, que mantêm
o cabelo bonito e forte,
e promovem uma pele
saudável.

Estimula cérebro
Os níveis elevados de
vitamina E e magnésio
potenciam as funções
cognitivas e ajudam
a prevenir doenças
degenerativas.

Melhora metabolismo
A tiamina - vitamina
do grupo B - ajuda a
manter um metabolismo
saudável, sendo um
auxiliar no controlo do
peso.
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ESPECIAL LANCHES

CONHEÇA E COMPARE CALORIAS E HIDRATOS DE CARBONO (HC)

Os lanches são importantes para um melhor fracionamento das refeições ao
longo do dia - conceito chave para um bom controlo das glicemias.
OPÇÕES NÃO SAUDÁVEIS

OPÇÕES SAUDÁVEIS

MENÚ 1

MENÚ 3

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

659 KCAL 70 g HC

193 KCAL

Sumo de laranja natural (200 ml)1
+ 1 pastel folhado (140 g)2

1 iogurte Magro 0% açúcares adicionados
(160 g)3 + flocos de aveia (25 g)2 + uvas (80 g)2

MENÚ 2

MENÚ 4

300 KCAL

46 g HC

Sumo Néctar (200 ml)3
+ 1 rissol de carne (70 g)2
1
2
3

33 g HC

163 KCAL 12,5 g HC

AUTORA:
ANA LOPES
PEREIRA
NUTRICIONISTA
APDP
São recomendados
pequenos snacks
ou lanches entre
as refeições
principais, mas
atenção às escolhas!
É importante, não
só, a qualidade dos
alimentos (escolher
os mais saudáveis),
como também
a quantidade
(moderar o tamanho
das doses ingeridas).
Os Menus 1 e 2
são opções a evitar
devido ao elevado
teor em gordura,
sal, hidratos de
carbono (açúcares)
e calorias. Além
disso são pobres
em nutrientes
protetores como a
fibra e vitaminas.
Os Menus 3 e 4 são
melhores opções
uma vez que são
menos calóricos e
ricos em nutrientes
essenciais,
como a fibra,
importantes para
um bom controlo das
glicemias, do peso
corporal e de fatores
de risco de doença
cardiovascular
(colesterol,
triglicéridos,
pressão arterial,
entre outros).

1 Pêra (165 g)2
+ 4 nozes (16 g sem casca)2

Livro Cabs & Cals, edição portuguesa
Tabela da Composição de Alimentos, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
Informação nutricional retirada de um rótulo
Diabetes
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DIABETES

MULHER E DIABETES
Histórias inspiradoras
DICAS
Prevenir gripes e constipações
CUIDADOS AOS PÉS
10 gestos essenciais
CONSULTÓRIO
Os especialistas respondem
EXERCÍCIO
Mantenha-se ativo no inverno

Viver bem a diabetes

Mulheres

inspiradoras
Ausenda
Pires
57 anos
Queluz
Técnica de
Informática
Diabetes tipo
1 desde os 10
anos de idade

«A liberdade
está no
controlo que
se faz no dia
a dia.»

Dia Mundial da Diabetes

Conheça as histórias de três mulheres que provam ser muito mais
do que a diabetes.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO FOTOGRAFIA LUCIANO REIS E LUÍS RIBEIRO

A

usenda Pires não gostava
especialmente de brincar com
bonecas quando era pequena.
Até as penteava e arranjava, mas
preferia usá-las para brincar aos
hospitais, transformando-as em
cobaias para cirurgias. A área da
saúde sempre foi a sua predileta, mas
formou-se em Gestão de Empresas
e, mais tarde, optou pela profissão de
técnica de informática. O diagnóstico
de diabetes tipo 1 surgiu numas férias
de verão, quando tinha dez anos.
Depois de completar o exame da 4ª
classe, não pôde usufruir do merecido
descanso na praia da Vieira, que a
família elegia como destino habitual.
Todos os dias emagrecia meio quilo e
não tinha energia para andar. “Nessa
altura, como é que se reage a uma
situação dessas? Sentimo-nos mal e
queremos sentir-nos bem”, recorda.

DESCONHECIMENTO DA DIABETES
Na década de 1970 pouco se sabia
sobre a diabetes infantil e juvenil.
“Eu entrei nisto com uma profunda
ignorância, e também não me foi
dada muita formação”. Durante um
ano, com o apoio da mãe, teve uma
disciplina férrea nos cuidados à
diabetes. Os anos seguintes foram
feitos a experimentar limites. Viveu
em Ponte de Sor, no Alentejo, até aos
doze anos, e fez “tudo aquilo que se
faz”: brincava na rua, fugia de casa
para ir brincar para o rio Sor e comer
amoras. Recorda-se com precisão
que, no total, fez 17 mudanças de

casa: umas em Portugal, outras para o
estrangeiro, acompanhando o pai nas
temporadas em que este trabalhou
na barragem de Cahora Bassa, em
Moçambique.
ENCONTRAR A PRÓPRIA LIBERDADE
Ausenda Pires gosta de partilhar a
sua experiência com crianças e jovens
com diabetes, o que faz várias vezes
quando visita a APDP. “Digo-lhes
que a liberdade deles está no controlo
que tiverem no dia a dia. A diabetes
era muito pesada na minha altura,
era precisa uma grande quantidade
de material para a controlar. Agora
é mais fácil”. Passou por alguns
desgostos, como o diagnóstico de
uma neuropatia e o facto de ter sido
forçada a parar de trabalhar devido a
problemas de visão. “Eu adoro mãos
e gosto de desenhar. Como hobby,
nada mais. Tenho uma mãe e um pai
que desenham muito bem. Mas as
mãos que eu tinha não são já as mãos
que eu tenho”, lamenta. Ainda não “se
resolveu” face às mudanças recentes,
mas não gosta de dramatizar. “A vida
não é fácil para muita gente, a maioria
das pessoas têm os seus dramas
individuais”, defende.
NUNCA SE SENTIU DIFERENTE
A área da informática ainda é
maioritariamente masculina, mas
Ausenda nunca se sentiu diferente
no local de trabalho. “Nunca me vi
como mulher nem como outra coisa.
Sou uma pessoa”, sublinha. Também

nunca informou chefias nem colegas
da sua doença. “Hoje fazem-se muitas
fichas clínicas. Quando comecei
a trabalhar nem me ocorreu dizer
que tinha diabetes”. Os cuidados
diários passaram quase sempre
despercebidos. “Um dia um chefe
meu percebeu que eu fazia testes
e administrava insulina à hora do
almoço e perguntou-me se eu tinha
diabetes. Curiosamente, contou-me
que ele também tinha. Nunca revelou
a ninguém porque achava que aquilo
o diminuía. Não era o meu caso”,
esclarece.
O NASCIMENTO DE CATARINA
Ausenda casou tarde, porque
“gosta das coisas organizadas, e
também é bom namorar”. Aos 41
anos, engravidou. ”Toda a gente
esperava que houvesse ali o estigma
da diabetes. Não houve. Correu
tudo bem”. Ainda assim, diz que se
tornou “obsessiva” com os cuidados
de saúde. “Cheguei a fazer 15 a 16
testes diários, sempre a picar dedos,
não com sensores, como agora. A
dar doses de insulina mínimas,
para ter tudo controlado. Trazia “n”
lanchinhos para a rua e saía todos
os dias de casa com um cuidado
extremo, mas com um prazer
daqueles”. A filha, Catarina, hoje com
15 anos, começou agora a frequentar
a Escola Artística António Arroio, em
Lisboa, para cumprir o sonho de ser
ilustradora. Ausenda reconhece nela a
mesma determinação.
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uando Maria João Jorge ficou
grávida de Rafael, agora com
seis meses, foi confrontada
com uma vasta lista de riscos de
complicações. O diagnóstico de
diabetes gestacional levou a que
vivesse esta segunda gravidez de
forma muito diferente da primeira,
há onze anos. Na família paterna,
Maria João tem vários casos de
diabetes tipo 2, por isso, já tinha
alguma noção das implicações da
doença. “Conhecia os riscos e sabia
que, se a análise à glicose desse
positiva, a minha vida ia mudar
muito”.
INSULINOTERAPIA
As consultas semanais, um plano
alimentar saudável e o tratamento
medicamentoso não foram
suficientes para controlar os níveis
de glicemia, sobretudo durante a
noite, e Maria João teve de começar
a administrar insulina duas vezes
por dia. “Aconselharam-me a fazer
a injeção na barriga, o que me fez
imensa confusão. A mim, ao meu
marido e à minha filha”, recorda. A
família sabia que estas injeções não
eram prejudiciais para o bebé. Pelo
contrário, os cuidados eram um

meio de proteger a saúde de Rafael.
Contudo, relembram esses meses
como tempos muito duros. “Aquele
momento do dia era para fazer
a correr, para que o pudéssemos
esquecer”.
DIREITO A UMA GRAVIDEZ
SAUDÁVEL
Maria João Jorge e André Mendes
estão entre os primeiros casais em
Portugal que partilharam a licença
parental. Há anos que é trabalhadora
do Estado a recibos verdes. Apesar
de ter direito ao subsídio parental
e à licença de maternidade, o valor
recebido mensalmente é reduzido.
Da mesma maneira, a sua médica
obstetra estava já ciente de que
uma baixa médica para descansar
“não era uma opção”. “Houve aqui
um acordo para descansar quando
chegava a casa. Apesar de tudo,
no trabalho, foram todos muito
compreensivos e tentaram aliviarme das tarefas mais pesadas”. Na
correria do dia a dia, e a trabalhar
a cerca de 50 quilómetros de casa,
Maria João não pôde frequentar o
curso de preparação para o parto, e
não houve muito tempo para gozar
a gravidez em plenitude. Contou

com o marido para a proteger do
stresse. “Normalmente sou eu
que apago os fogos da família. E
tive de me afastar um bocadinho.
O meu marido teve de criar um
escudo à minha volta e evitar que as
preocupações chegassem até mim”,
conta.
SAÚDE FUTURA
Maria João e Rafael ficaram bem
logo após o parto por cesariana, sem
mais sinais de alterações causadas
pela diabetes. No entanto, Maria
João sabe que a diabetes gestacional
pode ter um impacto na sua saúde
futura. “Tenho essa noção, não só
porque já tive este episódio, mas
também por ter a parte hereditária
do meu pai e outros familiares. Sei
que sou muito mais propensa a
ter diabetes daqui a meia-dúzia de
anos”, desabafa. No presente faz um
esforço diário para contrariar essa
suscetibilidade à doença, sobretudo
no que toca à alimentação dos
filhos. “Não é fácil controlar tudo,
ver os rótulos todos, porque tudo
tem açúcar. Até o fiambre. E agora
vejo-me a olhar para as papas,
iogurtes, e vejo que tudo tem
açúcar”, lamenta.

DIABETES E GRAVIDEZ
Há várias abordagens que
podem ligar os temas diabetes e
gravidez. A diabetes gestacional,
definida como a diabetes
diagnosticada pela primeira vez
durante a gravidez, é apenas
uma das vertentes desta relação.
A existência de diabetes prévia
à gravidez, seja do tipo 1 ou 2,
constitui mais um segmento
deste prisma.

LISA VICENTE
GINECOLOGISTA-OBSTETRA

PLANEAR UMA GRAVIDEZ
SAUDÁVEL
A médica ginecologista-obstetra

Lisa Vicente conta, em tom de
brincadeira, que a sua diabetes
teve início em 2003, quando
começou a trabalhar com
mulheres com diabetes. Para
além da consulta preconcecional
na APDP, exerce a especialidade
na Maternidade Alfredo da
Costa, em Lisboa, e participou
na elaboração de normas
da Direção-Geral da Saúde
dedicadas a este tema, assim
como na edição do Consenso
Diabetes Gestacional. “Costumo
dizer que olho para a diabetes

de cima para baixo, de baixo
para cima, de todas as direções.
A diabetes passou a fazer parte
da minha vida”, reflete. O Dia
Mundial da Diabetes 2017 elege
o tema “A Mulher e a Diabetes
- pelo direito a um futuro
saudável” como principal tópico
de debate. Médicas e outras
profissionais de saúde também
fazem parte do universo de
mulheres que assumem este
desafio. Uma das lutas de Lisa
Vicente passa por conseguir
que se dê a devida atenção ao

Maria
João
Jorge
40 anos
Lisboa
Psicopedagoga
Diabetes
gestacional na
2ª gravidez
planeamento da gravidez.
Nos casos de mulheres
que já têm diabetes,
ressalta a importância
decisiva de uma gravidez
bem programada. “Se a
pessoa engravidar e não
estiver bem controlada,
aumenta muito o risco de
malformações. Por isso,
a gravidez deve ser bem
planeada. Só um terço das
mulheres com diabetes
planeiam a gravidez”,
lamenta. Está ainda

demonstrado que o risco de
complicações da gravidez
pode ser reduzido com os
cuidados na preconceção.
RECOMENDAÇÕES
Segundo o Consenso
Diabetes Gestacional, a
programação da gravidez
deve iniciar-se seis meses
antes da data em que se
pretende engravidar, num
Centro especializado em
Diabetes e Gravidez da
área de residência. No caso

das grávidas com diabetes
gestacional, os cuidados
durante a gravidez devem
incluir um plano alimentar
personalizado, de acordo
com o estado nutricional
da grávida. Quando não é
alcançado um bom controlo
dos níveis de glicemia, pode
ser necessária terapêutica
com antidiabéticos
orais ou insulina,
sendo recomendável
ainda a consulta de um
endocrinologista.

«Conhecia
os riscos e
sabia que, se
a análise à
glicose desse
positiva, a
minha vida
ia mudar
muito.»
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Maria
de Fátima
Mata-Mouros
Homem
57 anos
Lisboa
Juiz de direito
Tem três filhas
com diabetes
tipo 1

«Uma mãe de
uma criança
com diabetes
tipo 1 tem que
fazer a vez de
um pâncreas»

Mulheres inspiradoras

M

aria de Fátima Homem sabe,
por força da experiência,
que ser mãe de uma criança
com diabetes há 25 anos é muito
diferente de ser mãe de uma
criança com diabetes atualmente.
Tem quatro filhas, três delas com
diabetes tipo 1. A mais velha,
Catarina, de 32 anos, e a mais nova,
Maria, de 13, foram diagnosticadas
com a mesma idade, prestes a
completarem sete anos. “É uma
coincidência, mas é marcante”,
introduz a mãe.
DESAFIO À LÓGICA
Catarina nunca levou para a escola
um medidor de glicemia, porque
na época não era comum ter
esse equipamento em casa. Até
as tiras de urina - para detetar
corpos cetónicos - não eram
ainda comparticipadas. “A grande
diferença é que, há 25 anos, a
diabetes não se impunha a uma
família. Tínhamos o choque e a
noção de que não havia nada a fazer.
Era uma doença para a vida, que se
podia controlar”, explica, recuando
a 1992. Pode parecer paradoxal, diz,
mas “antigamente vivia-se mais
facilmente com diabetes do que
hoje”. Contudo, não põe em causa
as novas terapias e a tecnologia
disponível, que considera meios
importantes para melhorar a
qualidade de vida das filhas.
SAÍDAS DOS ESCUTEIROS
Cada vez que se aproxima um
acampamento do Agrupamento
de Escuteiros de Algés, que Maria
frequenta e adora, Fátima Homem
deixa de comer e dormir. “É a
ansiedade instalada, mas tento não
lhe transmitir isso. As minhas filhas
nunca se privaram de nada por
terem diabetes”, conta. Os chefes
do agrupamento garantem-lhe que
os escuteiros estarão todos na cama
antes da uma da manhã mas, mais

uma vez, com uma adolescente
diabética funciona “tudo ao
contrário”. “Os pais ficam todos
descansados e eu fico preocupada.
Só fico descansada se me disserem
que elas neste acampamento não
vão dormir (risos)”. O desabafo
surge por saber que, quando os pais
estão longe, é sempre mais difícil
controlar o risco de hipoglicemias.
NOITES EM CLARO
Fátima nunca perdeu uma noite
com as filhas mais velhas por causa
da diabetes. Nessa época os pais
não tinham noção de como os
valores de glicemia podiam variar
no período noturno. Já com Maria,
assumiram a rotina de acordar
várias vezes durante a noite para
fazer a vigilância dos valores, até
que a adolescente consiga acordar
por si própria face a eventuais
sintomas de hipoglicemia. É
preciso compreender a diferença
entre a terapia intensiva, à
base de insulina rápida, e a
insulinoterapia convencional,
alerta a mãe, que se tornou também
especialista. A terapia intensiva,
que “revolucionou” a forma como
se gere a diabetes tipo 1, é a que
traz mais vantagens aos jovens,
concedendo-lhes uma maior
liberdade. Contudo, nunca se pode
eliminar o risco de hipoglicemias, e
a noite é um dos grandes pesadelos
dos pais. “Dizer a uma mãe para
fazer uma glicemia de vez em
quando, à noite, e esta ter o azar
de registar um valor muito baixo,
leva a que a partir daí nunca mais
deixe de fazer”. A tecnologia atual,
com sensores que permitem fazer
uma monitorização contínua da
glicemia, dá “outra visão” aos pais.
“Quando estou mais preocupada,
vou ao telemóvel (que tem uma
aplicação ligada ao sensor), e vejo
o que se está a passar com ela.
Procuro evitar, porque a minha ideia

é que ela tenha autonomia. Mas isto
é outra ambivalência permanente:
o darmos autonomia. É a grande
ansiedade que todos nós temos”,
reflete.
METADE DA VIDA
Fátima Homem nasceu em Lisboa,
mas considera-se uma algarvia. “A
minha família é toda do Algarve.
O meu pai considerava-se um
estrangeiro em Lisboa”, lembra.
Teve uma infância cheia de alegria e
saúde. Ao falar dessa benesse, gosta
de reforçar o valor que as filhas
têm por viverem desde cedo com
uma doença crónica. Um esforço
redobrado, sublinha. “Tive uma
infância sem a menor preocupação,
e uma juventude em que pude
cometer os excessos que me deram
na cabeça”, assume. Quando a
diabetes entrou em sua casa, Fátima
Homem diz ter percebido o que é
não ter saúde. “Estamos a falar de
metade da minha vida”, reflete. A
experiência fê-la confirmar que a
diabetes “não casa” com a infância
e a juventude. “A boa notícia é que
é uma doença em que se consegue
realmente fazer tudo. Quando olho
para as minhas filhas conforto-me
ao ver que, afinal de contas, elas
conseguem ter uma vida normal.
São felizes como outra pessoa
qualquer”, congratula-se.
PERCURSOS BRILHANTES
Maria (13 anos) é a única filha que
se encontra em casa na tarde da
entrevista. Em breve, recomeça as
aulas, o ballet e a prática de violino.
Tem ouvido absoluto e é capaz de
solfejar várias peças de música
clássica. Filipa (26 anos) e Catarina
(32 anos) estão fora. A primeira,
também formada em Direito,
está em missão de auxílio aos
refugiados em Lesbos, no mar Egeu.
“Enquanto não foi, não descansou.
Tem paixão”, diz a mãe, referindo
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«É preciso
guardar a
ansiedade
para nós.»

que nunca deu uma injeção a Filipa
- muito autónoma e exigente com
ela própria. “Elas são todas muito
diferentes na sua diabetes. Quando
se diz que, cada caso é um caso,
é verdade. Vejo isso nas minhas
filhas”, reflete Fátima. Catarina
encontra-se em Espanha, onde
formou família e trabalha como
médica neurologista. Deu a Fátima
o primeiro neto, agora com um ano.
Matilde (29 anos) - a única filha
que não tem diabetes - regressou às
origens da família, no Algarve, onde
trabalha como webdesigner.
COESÃO FAMILIAR
Profissionalmente, Fátima Homem é
conhecida pelo apelido que recebeu
da mãe: Mata-Mouros. Hoje exerce
como juiz de direito funções no
Tribunal Constitucional. Desconfia
que talvez fosse mais fácil dar uma
entrevista como juiz. “É a minha
profissão, gosto muito, mas não
passa disso. Já a diabetes mexe
connosco. A doença é delas, mas nós
vivemo-la também. Costumam dizer
que somos diabetes tipo 3, ou tipo
4”. Foi durante o curso, na Faculdade
de Direito de Lisboa, que conheceu
o marido, Pedro Barbas Homem,
colega desde o primeiro ano. Nunca
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deixaram de viajar, jantar fora ou
de concretizar qualquer outro
plano em família, mas a logística
da diabetes exige muito esforço e
tempo. Em 2012, Fátima recebeu um
diagnóstico de cancro na mama, foi
sujeita a uma cirurgia, internamento
hospitalar e tratamentos de quimio
e radioterapia. Há vários pontos de
saturação que obrigam a ter uma
grande coesão familiar. “Quando o
casal se dá bem, quando a família
é forte, há uma articulação. As
minhas filhas têm um pai, que é
pai e mãe, na diabetes e em tudo.
Hoje isso é muito mais comum, na
minha geração não era tão frequente.
Quando não está um, está o outro”,
garante.
PENSAR COMO UM PÂNCREAS
Há uma frase que faz capa de um
livro norte-americano - da autoria
do educador em diabetes Gary
Scheiner - que Fátima Homem
não esquece: Think like a Pancreas
(Pense como um Pâncreas). “Uma
mãe de uma criança com diabetes
tipo 1 tem que fazer a vez de um
pâncreas. O pâncreas não pensa,
faz tudo automaticamente. E aí
percebemos como somos umas
máquinas muito bem pensadas”.

IMPACTO EMOCIONAL
Houve uma fase em que Fátima
passava muito tempo na internet
a pesquisar sobre a diabetes. Até
aderiu ao Facebook. Os “amigos”
nesta rede social não eram os do
liceu. Tinha pessoas do mundo
inteiro, com um ponto em comum:
diabetes tipo 1. Para Fátima, os
pais têm a missão de pressionar
médicos e outras entidades
para que a adoção de novas
tecnologias e terapias avance sem
medos. Tempos depois, percebeu
que talvez estivesse a passar
demasiado tempo nessa investida.
“Houve uma altura em que eu não
fazia outra coisa senão andar de
blogue em blogue, para encontrar
casos como o meu. Tive que
desligar. É um acompanhamento
constante que não nos permite
abstrair”, explica. Sobre o impacto
de ser familiar próximo de pessoas
com diabetes tipo 1, Fátima está
expectante. “Gostava de saber
como é que daqui a 20 anos vão
olhar para as consequências que
isto terá tido nas cabeças das
pessoas que compõem as famílias
de crianças com diabetes. Porque
tem necessariamente que produzir
alguns efeitos. É preciso uma
resistência muito grande, embora
também una as pessoas”, sugere.
Fátima Homem considera que
“equilíbrio” é a palavra que menos
joga com diabetes, “porque nunca
se encontra” o ponto. No entanto,
questionada sobre que conselhos
daria a outras mães em situações
semelhantes, é essa a palavra
que refere em primeiro lugar. “O
equilíbrio não tem de ser só o das
glicemias, que é muito importante
mas não é o único. É o equilíbrio
entre o controlo e o espaço.
Deixá-los viver a vida deles”,
recomenda.
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Para evitar
gripes & constipações

TEXTO CAROLINA NEVES, MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA DA APDP

1

O final do ano está a chegar e com ele vêm os
dias cinzentos de chuva, vento e frio. No outono
somos brindados com as castanhas assadas e os
serões junto à lareira. Porém, na bagagem do frio,
do guarda-chuva partido e dos sapatos molhados
também estão os espirros, o nariz entupido,
aquela dor no corpo ou na garganta.
São as habituais constipações de inverno e nós
até já contamos com elas. Ou porque os filhos
apanham na escola e contagiam toda a família
ou porque aquele colega de trabalho já deixou
todo o escritório doente. Geralmente são infeções

virais apenas com necessidade de medicação
sintomática e que se resolvem em poucos dias.
Mas, por vezes, complicam-se em infeções
respiratórias mais graves. Há pessoas com mais
predisposição para contrair estas doenças e/ou
a complicarem o quadro de infeção respiratória
como, por exemplo, as pessoas com doenças
crónicas como a diabetes. Porém, tanto os grupos
de risco como as restantes pessoas podem tomar
medidas para prevenir as gripes e constipações.
São dicas simples mas que podem salvar nestes
dias de inverno.

EVITAR MULTIDÕES E CONTACTO
COM OBJETOS PÚBLICOS

de mão podemos entrar em contacto com o vírus
e contribuir para a sua propagação. Por isso, é
muito importante lavar as mãos e evitar tocar
nos olhos, nariz ou boca antes de limpá-las
adequadamente. Se não tiver água disponível
pode utilizar um desinfectante para as mãos.

Os vírus que causam as gripes e as constipações
são muito contagiosos e costumam transmitir-se
através das partículas de saliva expelidas
ao falar, ou da tosse e do espirro. Estas partículas
podem manter o vírus ativo no ar que respiramos,
nas roupas, na pele e nos objetos que nos
rodeiam. Por isso espalham-se facilmente em
aglomerados. Esta é, aliás, uma das principais
formas de transmissão, especialmente em
ambientes fechados como o metro, o autocarro
ou os centros comerciais. Evitar espaços públicos
e multidões pode prevenir a contração do vírus.
Por outro lado, quando se frequenta estes lugares
é recomendável evitar tocar nos puxadores e
objetos partilhados.

2

EDIÇÃO MÓNICA MARQUES

LAVAR AS MÃOS

As mãos são a superfície corporal que mais
contacta com o exterior. Ao tocar em portas,
maçanetas, objetos ou com um simples aperto

3

EVITAR MUDANÇAS BRUSCAS
DE TEMPERATURA

Ao contrário do que muitas pessoas dizem, o frio
e as mudanças de temperatura não são a causa
das gripes e constipações. Contudo, sabe-se que
o arrefecimento do corpo e das vias respiratórias
favorece a instalação da doença nas pessoas
já expostas ao vírus. As alterações súbitas de
zonas climatizadas para espaços ao ar livre
favorecem a proliferação do vírus. Assim, ao
evitar a transição brusca de ambientes extremos,
usar roupa adequada mantendo o corpo quente,
principalmente na zona do nariz e boca, pode
diminuir o risco de adoecer devido a estes vírus.
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6

FUGIR DOS CIGARROS:
DOS SEUS E DOS OUTROS

O tabaco diminui as defesas do sistema
respiratório, desde as barreiras de defesa local,
como as secreções até a resposta imunitária
geral, aumentando a probabilidade de infeção
pelos vírus. Tanto os fumadores ativos como
os passivos – ou seja, aqueles que convivem
com fumadores – estão expostos a maior risco
de gripes e constipações.

7

PRECAUÇÕES APÓS CONTACTO
COM PESSOAS INFETADAS

Se alguém em casa está doente, é conveniente
limpar e desinfetar as superfícies onde a pessoa
infetada tocou, como as maçanetas das portas,
os corrimãos das escadas, as mesas e os copos.
Além disso, deve-se evitar partilhar toalhas,
louças, utensílios ou alimentos. O contacto
físico direto deve ser mínimo para reduzir
a probabilidade de transmissão.

4

5
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BEBER ÁGUA

A hidratação é fundamental para manter as
secreções nasais mais fluídas. Estas secreções
são um dos mecanismos de defesa contra as
infeções, uma vez que capturam e bloqueiam
a proliferação dos vírus e bactérias.
Recomenda-se a ingestão de 1,5 a 2 litros de água
ou líquidos não-açucarados por dia. Deve-se evitar
o álcool que causa desidratação.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Uma dieta alimentar equilibrada é essencial
para manter o sistema imunitário saudável.
As pessoas com diabetes encontram-se em
estado imunodeprimido, principalmente aquelas
que apresentam pior controlo da glicemia e mais
tempo de duração da doença. Assim, além do
tratamento e controlo metabólico adequado,
uma alimentação rica em vitaminas e
antioxidantes vai contribuir para aumentar
a resposta imunológica contra os vírus.
Aconselha-se a ingestão de frutas,
principalmente citrinos ricos em vitamina C,
tomate, espinafre, batata-doce e vegetais.
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9

VACINA ANTIGRIPE

A atividade física regular, além de promover
a melhoria do controlo da glicemia, também
fortalece o sistema imunitário. Assim, fazer
desporto é uma espécie de “dois em um”: ajuda
a tratar a diabetes e a prevenir infeções. Basta
caminhar uma hora por dia, ou se preferir, treinos
de qualquer atividade moderada 2 a 3 vezes por
semana para sentir os benefícios desta prática.

As pessoas com diabetes, por terem uma doença
crónica imunossupressora, são um dos grupos
de risco para os quais está indicada a vacinação
contra a gripe. A vacina deve ser administrada
todos os anos porque os vírus da gripe alteramse com o tempo, criando a necessidade de serem
produzidas novas vacinas. Por isso, quem foi
vacinado o ano passado não está protegido
para os vírus novos que vão aparecer este ano.
A vacinação deve ser realizada no final do outono
ou início do inverno e permite não só prevenir a
contração de gripe, mas também a sua gravidade.
É importante lembrar que esta vacina apenas é
direcionada para os vírus da gripe e não confere
qualquer proteção contra as constipações.

Viver bem a diabetes

PÉS SAUDÁVEIS

10 cuidados
essenciais
A diabetes afeta a sensibilidade
dos pés e a circulação arterial das
pernas. Saiba como observar e
cuidar dos pés para prevenir lesões.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO

O

pé diabético é uma das complicações da diabetes mais simples de
prevenir, se estiver atento e procurar a ajuda de um profissional de
saúde. Os cuidados aos pés devem ser diários e combinados com
um bom controlo metabólico e glicémico. Consulte com regularidade a sua
equipa de saúde para avaliar o estado dos pés ou tratar as calosidades e
feridas mais complicadas.

1

OBSERVE OS PÉS
DIARIAMENTE

Procure um lugar com
boa luz e examine
cuidadosamente a planta
do pé, o calcanhar, e
os espaços entre os
dedos (local propício
ao desenvolvimento de
infeções fúngicas). Se
tiver dificuldades em ver,
peça apoio a outra pessoa
ou use um espelho.
Quando notar alguma
ferida, verrugas, manchas
vermelhas, zonas de
descamação da pele ou
calosidades, peça apoio a
um profissional de saúde.
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Pés saudáveis

4

APLIQUE CREME HIDRATANTE

A hidratação diária é um cuidado
fundamental para evitar a pele seca e o
aparecimento de fissuras ou feridas. Aplique
um creme hidratante não gorduroso nas
pernas e no pé, excluindo o espaço entre os
dedos.

5

USE UMA LIMA DE CARTÃO PARA
AS UNHAS

Tenha muita atenção ao cortar as unhas,
pois a falta de sensibilidade no pé pode
causar ferimentos. Não utilize qualquer
objeto cortante (tesoura, alicate, cortaunhas, lâminas, etc.), mas antes uma lima
de cartão, que desgaste as unhas. Lime as
unhas uma ou duas vezes por semana.

6
2

LAVE COM
ÁGUA TÉPIDA
CORRENTE

Lave os pés todos os
dias, com água tépida
corrente (não deixe
os pés “de molho”).
Use um sabonete
com pH 5.5 neutro.
Evite queimaduras,
verificando sempre a
temperatura da água
com um termómetro
ou o cotovelo. Para
remover melhor a
sujidade, pode usar
uma esponja natural
ou uma manápula
turca macia.

3

Tal como no corte das unhas, para tratar as
calosidades não deve recorrer a qualquer
objeto cortante nem metálico. Use uma
lima de cartão própria para os pés, uma
a duas vezes por semana e não recorra a
calicidas ou produtos semelhantes.

SEQUE COM
UMA TOALHA
DE ALGODÃO

Seque sempre
muito bem os pés,
de forma delicada
e sem friccionar,
usando uma
toalha clara, de
algodão. Nunca
use um secador
de cabelo ou
outras fontes
de calor para a
secagem, pois
poderão causar
queimaduras.

TRATE DAS CALOSIDADES

7

EVITE QUEIMADURAS

O aquecimento dos pés exige cuidados
acrescidos para quem tem diabetes. Não
utilize fontes de calor, como secadores
de cabelo, nem coloque o pé próximo
de lareiras ou aquecedores. Também
é desaconselhado o uso de cobertores
elétricos e botijas de água quente. A falta
de sensibilidade pode fazer com que não se
aperceba da temperatura real que a pele
atinge, provocando queimaduras profundas.
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8

USE SORO
FISIOLÓGICO
PARA AS FERIDAS

Se tiver uma ferida,
lave-a com soro
fisiológico. Não desinfete
as feridas agudas com
produtos que pintam e
secam.

9

PREFIRA MEIAS
DE ALGODÃO

Use meias de fibras
naturais, de algodão
ou lã, sem costuras e
sem elásticos. Mesmo
no verão, use os
sapatos com meias,
o que protegerá o pé
de traumatismos. De
preferência, use meias
de cores claras, para
ser mais fácil ver uma
mancha de sangue.

10 ESCOLHA SAPATOS
ADEQUADOS

É muito importante que
escolha uns sapatos
confortáveis e adaptados
ao seu pé, sem zonas
apertadas a fazer
pressão. Antes de se
calçar, sacuda sempre
os sapatos, e verifique
com a mão se não ficou
nenhuma pedra ou outro
objeto dentro deles. Outro
cuidado essencial é nunca
andar descalço, pois sem
sensibilidade e sem um
sapato a protegê-lo pode
ferir-se facilmente.
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PÉ DIABÉTICO

O pé diabético é uma das complicações da diabetes mais comuns e perigosas, podendo conduzir
a infeções, úlceras ou à destruição dos tecidos profundos dos pés. Estas perturbações são
sobretudo causadas por danos no sistema nervoso, nomeadamente, a neuropatia diabética.
Ao danificar os nervos dos pés e das pernas, a neuropatia diabética faz com que, lentamente, a
pessoa deixe de sentir calor, frio ou dor nos membros inferiores e, por isso, não se aperceba de
que tem feridas. É por este motivo que a observação frequente dos pés é tão importante para
prevenir problemas graves. Além da neuropatia diabética, as complicações do pé podem resultar
da Doença Arterial Periférica, um distúrbio vascular, que também leva à perda de sensibilidade
devido à redução do fluxo de sangue para as artérias das pernas e dos pés.

Consultório

“A DIABETES
PODE CURAR-SE?”
PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

BOAS PERSPECTIVAS PARA A DIABETES TIPO 1

O

s profissionais de
saúde costumam
dividir a
diabetes em vários tipos
diferentes: diabetes tipo
1 – é diagnosticada mais
frequentemente em crianças e
adolescentes; diabetes tipo 2
– era o tipo de diabetes que se
associava ao envelhecimento;
a diabetes gestacional – a
diabetes que surge durante
a gravidez; e outros tipos
de diabetes (P.ex: formas
monogénicas; secundárias a
fármacos; secundárias a outras
doenças do pâncreas, etc.).
Estes diferentes tipos
de diabetes correspondem
também a causas de doença
diferentes: a diabetes tipo 1
é maioritariamente causada
porque a pessoa destrói as suas
próprias células produtoras de
insulina (é uma doença autoimune); a diabetes tipo 2 é
causada porque o organismo da
pessoa não favorece a ação da
sua própria insulina (diz-se que
se tem insulinorresistência)
e o pâncreas não consegue
aumentar a produção de
insulina de modo a vencer
esta resistência; a diabetes
gestacional surge porque
no decurso da gravidez as
alterações hormonais naturais
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nesse período e que procuram
adaptar o metabolismo da
mulher à sua situação de
gravidez elevam demasiado
os níveis de glicemia; os
outros tipos de diabetes
têm mecanismos um pouco
melhores conhecidos mas que
evidentemente dependem dos
vários subtipos existentes.
Costumamos dizer que a
diabetes é uma doença crónica
e que não se cura – podemos
ter a diabetes bem ou mal
controlada!
A diabetes tipo 1 pode ser
curada quando se conseguir
travar o processo que leva
à destruição das células
produtoras de insulina – é
um processo de modulação
do sistema imunitário (vacina
ou uso de outra terapêutica) a
que se associará um processo
de produção de novas células
produtoras de insulina (a partir
de outras células do pâncreas
ou não). Tem havido resultados
recentes de investigação que
permitem termos esperança

na cura da diabetes tipo 1 para
médio prazo.
A diabetes tipo 2 está
associada ao excesso de peso
e à obesidade e por isso quando
as pessoas conseguem com
as mudanças de estilo de
vida perder o peso que têm
a mais podem ter os valores
de glicemia completamente
normais sem necessidade
de terapêutica. As pessoas
com diabetes tipo 2 e que
fazem cirurgia da obesidade
(ou cirurgia metabólica)
conseguem muitas vezes
normalizar as glicemias ainda
antes de começarem a perder
peso. Tem sido discutido se
nestes casos podemos falar da
cura da diabetes. Na maior parte
das situações prefere-se falar
de uma diabetes controlada e
não curada porque se houver
ganho de peso a diabetes volta
a aparecer. Por este motivo e
por ainda não se saber bem
os mecanismos que levam à
diabetes parece ainda distante a
cura da diabetes tipo 2.

A diabetes tipo a pode ser curada quando
se conseguir travar o processo que leva á
destruição das células produtoras de insulina.

JOÃO FILIPE
RAPODO
ENDOCRINOLOGISTA
E DIRETOR CLÍNICO
DA APDP

Viver bem a diabetes

5

Viver bem a diabetes

PARA SE MANTER

ATIVO NO INVERNO

ATIVIDADES

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

No inverno, não deixe que o frio seja uma desculpa para um estilo de vida sedentário.
Com a diminuição das temperaturas, surge a vontade de ficar no sofá e não fazer nada,
reduzindo o gasto calórico diário, contribuindo para um aumento de peso e para a
diminuição das capacidades físicas. Lembre-se, é difícil e demorado ganhar uma boa
condição física, mas perdê-la é muito rápido (dependendo do nível de sedentarismo).
Aqui ficam algumas ideias para se manter ativo durante as estações frias do ano:

1

GINÁSIO

Inscreva-se num ginásio e
inicie um programa
adequado às suas
necessidades. Lá vai
encontrar profissionais
que vão monitorizar o
seu treino, tornando-o
mais eficaz. Escolha
um perto do trabalho
ou residência para
aumentar a frequência
e evitar desistências.

2

NATAÇÃO

Inscreva-se numa piscina
perto de si e
comece a nadar
regularmente.
Nadar é uma
atividade excelente
para melhorar
a capacidade
aeróbia, sem
impactos e com
um efeito relaxante
associado.

3

BICICLETA

Suba para
uma bicicleta e
pedale nas várias
ciclovias que, cada
vez mais, fazem
parte das cidades
portuguesas.
Não se esqueça
do capacete
para proteção
em caso de queda.

4

CORRER OU
CAMINHAR

5

DANÇAR

Inscreva-se
num
clube
Nada mais fácil e prático
de
dança,
do que realizar uma
aprenda novos
corrida, ou caminhada,
movimentos,
num parque perto de
divirta-se
si. Pode aproveitar os
e queime
vários aparelhos de
calorias.
manutenção existentes
nos locais e realizar
alguns exercícios
complementares que
o vão ajudar a melhorar
a sua condição física.

CUIDADOS A TER
Hidrate-se antes, durante e após a atividade; alimente-se adequadamente cerca de uma hora antes do início da atividade;
agasalhe-se, se a atividade for ao ar livre, mas não exagere na quantidade de peças de roupa, basta um casaco para se
manter confortável. Lembre-se que a regularidade de treino é muito importante para melhorar a sua condição física,
por isso deve treinar 3x (mínimo) a 5x (ideal) por semana, de preferência em dias não consecutivos. Bons treinos...
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DIA MUNDIAL
DA DIABETES
14 de novembro
CONGRESSO APDP
Principais momentos
CONFERÊNCIA FEND
Enfermeiros na
investigação
ESTUDO DA DIABETES
Encontro da EASD em
Lisboa
ACONTECE NA APDP
Quando a diabetes
entra em campo
SOLIDARIEDADE
A todas as crianças
com diabetes
NÚCLEO JOVEM
Encontro didático em
Rio Maior
AGENDA
Cursos e iniciativas
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DIA MUNDIAL DA DIA
O DIA 14 DE NOVEMBRO SERÁ
MAIS UMA VEZ CELEBRADO
COM A DINAMIZAÇÃO DE
VÁRIAS ATIVIDADES PARA
A CONSCIENCIALIZAÇÃO
EM TORNO DA DIABETES E
DEMONSTRAÇÃO DE APOIO ÀS
CERCA DE 415 MILHÕES DE
PESSOAS QUE ATUALMENTE
LIDAM COM A DOENÇA.
FOTOGRAFIA JOSÉ MANUEL FERRÃO

C

riado em 1991 pela Federação
Internacional da Diabetes e pela
Organização Mundial da Saúde,
o Dia Mundial da Diabetes celebra-se
a 14 de novembro. Esta data assinala
o aniversário de Frederick Banting,
que em 1922 descobriu a insulina,
juntamente com Charles Best.
O Dia Mundial da Diabetes foi
reconhecido pela Assembleia Geral da
ONU em dezembro de 2006, quando
foi aprovada a resolução 61/225.
Neste dia, são várias as atividades
desenvolvidas em todo o mundo para
sensibilizar as populações para a
diabetes, para os níveis crescentes da
sua incidência e formas de a prevenir.
O círculo azul foi o símbolo
globalmente adotado. O círculo
reflecte a união da comunidade da
diabetes e o azul é alusivo ao céu e à
cor da bandeira das Nações Unidas.
Este ano o Dia Mundial da Diabetes
tem como tema “A Mulher e a Diabetes
- pelo direito a um futuro saudável”.
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BETES 2017

Atividades
desenvolvidas pela
APDP, em conjunto
com o Departamento
dos Direitos Sociais
da Câmara Municipal
de Lisboa e outros
parceiros.

11 DE NOVEMBRO

© JOSÉ MANUEL FERRÃO

Caminhada noturna pelos
miradouros de Alfama e
formação do círculo azul
humano nos Paços do
Concelho.
(17h30-20h30)
Ponto de encontro:
Praça do Município

14 DE NOVEMBRO
“PRATO AZUL - COMER
INFORMADO” - almoço
com ementas “azuis” no
Mercado de Campo de
Ourique.
(12h00-14h30)

CONFERÊNCIA “A MULHER E A DIABETES” - na Sala de Arquivo dos Paços do
Concelho de Lisboa, das 16h30 às 19h00. Entre os temas abordados estão: “O estado
da diabetes na cidade de Lisboa”; “A mulher com diabetes”; “A mulher e a família”;
“A mulher e a sociedade”.

ILUMINAÇÃO DE
MONUMENTOS EM
COR AZUL - Estátua D.
José na Praça do Comércio,
Paços do Concelho e Praça
do Império em Belém
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TESTEMUNHOS
“Um dos grandes
desafios deste
congresso foi
o de incluir um
espaço partilhado
de saberes
relacionados
com a diabetes,
estabelecendo
pontos de contacto
entre a dimensão
científica e a
dimensão prática
dos profissionais
que se ocupam do
presente e do futuro
da diabetes. ”
José Manuel
Boavida,
presidente da
APDP.

A DIABETES HOJE E AMANHÃ

APDP EM CONGRESSO
Mais de 300 profissionais de saúde marcaram presença no 1º
Congresso Nacional da APDP, que integrou o 10º Congresso de
Educadores e se realizou em outubro, em Tróia.
TEXTO MARIA JOÃO SEQUEIRA FOTOS EUROCONGRESSOS

1

2

“Tão importante
como abordar
a diabetes, a
prevenção e o
tratamento, é
questionar como
em conjunto os
profissionais de
saúde podem fazer
mais e melhor.”
João Filipe
Raposo,
presidente do
Congresso

1
A Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) realizou
o seu primeiro Congresso Nacional, que integrou o 10º Congresso de
Educadores, de 19 a 21 de outubro, no Centro de Congressos de Tróia
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2
Subordinado ao tema “A Diabetes hoje e amanhã”,
o Congresso da APDP contou com mais de 50
palestrantes

Acontece na APDP

3

3

Foram mais de 300 os
participantes, entre médicos,
enfermeiros, nutricionistas
e farmacêuticos, na sua
maioria profissionais de saúde
que integram as equipas
multidisciplinares que diariamente
lidam com a diabetes

4

4
O Congresso de Educadores
ocupou o 1º dia do evento, com
a realização de 10 workshops
dinamizados por profissionais de
saúde da APDP

5

5

6

Na área de exposição de posters,
estiveram presentes 13 trabalhos
científicos relacionados com a
temática da diabetes

6
Durante os 3 dias foram vários
os temas em debate, e o Centro
de Espetáculos de Tróia foi um
dos palcos escolhidos para a
concretização do evento

7

7

Paul Oh, investigador do Instituto
de Reabilitação de Toronto, focou
a sua intervenção no papel da
comunidade para a prevenção e
controlo da diabetes

8

8
João Breda, gestor do Programa
de Nutrição, Atividade Física e
Obesidade da Organização Mundial
da Saúde, falou sobre os custos da
alimentação saudável como forma
de prevenção e tratamento

9
A importância da educação
terapêutica na gestão integrada
da diabetes foi um dos temas em
destaque

9

10

10
Na sessão de encerramento
estiveram presentes
representantes das ordens
profissionais dos médicos,
enfermeiros, nutricionistas e
farmacêuticos que abordaram
o futuro destas profissões na
diabetes
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ANNE-MARIE FELTON, PRESIDENTE E CO-FUNDADORA DA FEND

ENFERMEIROS
NA INVESTIGAÇÃO
NUMA ENTREVISTA REALIZADA À MARGEM DA 22ª CONFERÊNCIA DA
FEND (FOUNDATION OF EUROPEAN NURSES IN DIABETES), ANNE-MARIE
FELTON DESTACOU O CARÁTER INOVADOR E PIONEIRO DA INVESTIGAÇÃO
CIENTÍFICA DESENVOLVIDA POR ENFERMEIROS NA ÁREA DA DIABETES.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO
FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO

C

erca de 200 enfermeiros
estiveram presentes na 22ª
conferência da Foundation of
European Nurses in Diabetes (FEND),
realizada a 8 e 9 de setembro, no
Parque das Nações, em Lisboa. O
evento centrou-se na apresentação de
resultados da investigação científica
recente na área da prestação de
cuidados de saúde à pessoa com
diabetes, no contexto europeu. Em
entrevista à revista Diabetes - Viver
em Equilíbrio, a presidente e fundadora
da FEND, Anne-Marie Felton,
lembrou a necessidade de reforçar a
interdisciplinaridade nas equipas de
saúde.
QUAIS SÃO OS DESTAQUES DA
CONFERÊNCIA DA FEND 2017?
É uma pergunta muito difícil de
responder. Da forma como o programa
científico foi composto, cada elemento
das secções destaca-se por si só. E cada
secção liga-se naturalmente à seguinte,
pelo que existe coerência. Penso
que isso redundou num programa
extremamente interessante para os
participantes. O resultado final para
a FEND prende-se com a forma como
as pessoas que vieram à conferência
participaram e o que comentaram. E
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nas conversas informais, asseguraramnos que esta foi, e é, uma conferência
altamente relevante.
QUE NOVIDADES HÁ RELATIVAMENTE
AO ANO PASSADO?
Há algumas novidades no programa,
particularmente no que toca aos
resultados da investigação científica
na área dos cuidados de saúde, levada
a cabo pelos nossos investigadores.
Por exemplo, o trabalho de Ana
Cristina Paiva (ver caixa) tem uma
importância enorme para as pessoas
com diabetes. Tem relevância em
Portugal e tem uma relevância mais
ampla, transversal à comunidade
global. É uma investigação original,
que tem sido levada a cabo com um
padrão de qualidade muito elevado,
por uma enfermeira investigadora
académica. Depois temos duas outras
apresentações-chave no contexto
dos investigadores enfermeiros, os
bolseiros de doutoramento (PhD).
Há novos conhecimentos resultantes
da sua investigação, inovadora e
pioneira. E isso, atempadamente, vai
influenciar a forma como exercemos
a nossa profissão. A Dra. Mette DueChristensen analisou a diabetes tipo
1 em jovens adultos, no momento do
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Conferência contou
com o contributo
científico de vários
enfermeiros da APDP.

“Não estamos a competir,
estamos a colaborar.”
diagnóstico, até ao final de um período
de três anos – a fase transitória, a “lua
de mel”. Um outro artigo, da autoria da
Dra. Rita Forde, aborda o que tem sido
denominado de “confronto clínico”
com as mulheres com diabetes tipo
2 em idade reprodutiva: o facto de
não estarmos a dialogar com essas
mulheres - quer nos cuidados de saúde
primários, quer nos secundários –
sobre a importância de planear uma
gravidez e prevenir uma gravidez
não planeada. Esta investigação é
pioneira e deve mudar a forma como
exercemos a profissão no futuro.
Todas as palestras e apresentações
foram muito pertinentes. E o programa
desta conferência foi liderado
por enfermeiros europeus, na sua
contribuição para a investigação
científica e para o desenvolvimento
de políticas, em toda a Europa, que
digam respeito à população de pessoas
com diabetes e a toda a sociedade.
Isso é o que importa. O legado desta
conferência está realmente acessível
a todos, através do nosso website
(www.fend.org), que disponibiliza as
apresentações dos oradores principais.
Qualquer profissional de saúde,
decisor político, ou até o cidadão
comum pode aceder aos conteúdos

e refletir sobre o seu impacto nas
políticas de saúde atuais.
QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA FEND?
A missão da FEND não mudou.
A forma como a apresentamos e
realizamos, ao longo do tempo, muda
conforme as circunstâncias. Mas a
missão é constante. Os objetivos nos
quais a FEND está estabelecida são:
promover, para benefício público,
melhorias na saúde e tratamento
de pessoas que sofrem de diabetes,
através do desenvolvimento e
promoção do papel do enfermeiro
especialista em diabetes, em toda
a Europa; promover, para benefício
público, a educação e formação de
enfermeiros que trabalham nos
cuidados às pessoas com diabetes
em toda a Europa, através do
desenvolvimento e apoio de programas
de formação, incluindo a organização
de conferências e simpósios, de forma
a dar continuidade à disseminação
de informação resultante dessas
conferências e simpósios. E fazemo-lo
através da nossa revista científica, de
vídeo-conferências e, claro, do nosso
envolvimento a nível político. Não
somos sempre bem- -sucedidos e não
o fazemos sozinhos. Colaboramos

Anne-Marie
Felton é natural
da Irlanda e
nos últimos 20
anos trabalhou
como enfermeira
especialista em diabetes. Em
1999, foi nomeada vice-presidente
da Diabetes UK e esteve
envolvida em várias iniciativas da
International Diabetes Federation
(IDF). Atualmente trabalha como
voluntária, e é consultora-honorária
no Queen Mary’s Hospital, em
Londres, no Reino Unido.

SAÚDE DA MULHER
EM ESTUDO

A visão de mulheres com diabetes
tipo 1 em relação aos cuidados
preconcecionais foi um dos tópicos
em destaque na conferência da
FEND, com a apresentação de um
estudo qualitativo conduzido por
Ana Cristina Paiva, enfermeira na
Consulta de Saúde Reprodutiva
na APDP e mestre em “Diabetes
Clinical Care and Management”
pelo King’s College of London, no
Reino Unido. “Os enfermeiros da
APDP sempre se identificaram
muito com a FEND, quer em
termos dos cuidados, quer em
termos da missão e valores,
porque temos as mesmas
bases: a educação e a partilha.
A formação é uma das nossas
grandes áreas”, sublinha a
investigadora, lembrando a
importância da divulgação de
conhecimento científico entre
enfermeiros.
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“Esta investigação é pioneira e deve mudar a
forma como exercemos a profissão no futuro.”
com outras organizações chave, como
a Primary Care Diabetes Europe;
EURADIA (Alliance for European
Diabetes Research) e a European
Association for the Study of Diabetes
(EASD). Estas organizações são
cruciais e temos 22 anos de história em
comum e (a obtenção) de resultados
importantes em termos políticos.
QUE DIFICULDADES ENFRENTAM?
Há uma série de dificuldades. Num
número significativo de países na
Europa, ainda não se investe no
desenvolvimento profissional de
enfermeiros especialistas em diabetes.
É importante que, tanto nos cuidados
de saúde primários como nos cuidados
de saúde secundários, se estamos a
prestar serviço na área da diabetes, o
façamos de forma interdisciplinar e
multidisciplinar. Há uma diferença: se
estiver numa equipa interdisciplinar,
não há hierarquia. Deve haver igualdade
em toda a equipa. E é aqui que os
enfermeiros especialistas, enquanto
profissionais, têm uma missão
contínua importante: tentar fazer
essa mudança. Nalguns países já há
mudança, mas ainda não é suficiente. E
as nossas relações profissionais entre
os que servimos, isto é, as pessoas com
diabetes e as suas famílias, também
estão a mudar. Também considero que
as políticas nacionais relativas à saúde,
noutros setores políticos, nem sempre
estão integradas. Há uma lacuna de
comportamento na política pública. Se
olharmos para a educação nas escolas
primárias, que comida está disponível
para as crianças? Como é que esta é
monitorizada? O que se está a fazer com
os pais, para habilitá-los a tomarem
as decisões certas na alimentação dos

72

Diabetes

filhos? Na generalidade, as famílias com
mais rendimentos são bem formadas
e têm uma melhor saúde. Nas famílias
com baixos rendimentos, o fosso
está a crescer, havendo cada vez mais
negligência. Muitas vezes, culpamos
essas famílias por estes problemas, pois
há uma cultura de culpabilização. Dizse: “eles têm excesso de peso, merecem
o que têm, são preguiçosos, comem
demasiado”, etc. Isto não está certo. Se a
pessoa for pobre, é muito difícil manter
hábitos saudáveis. A comida saudável
é, muitas vezes, mais cara. As mulheres
pobres têm, muitas vezes, de manter
dois ou três trabalhos, não têm tempo e
estão cansadas para cozinhar refeições
frescas e saudáveis. Há muita falta de
humanidade nas políticas públicas.
E é aqui que penso que a FEND pode
desempenhar um papel importante.
Não o podemos fazer sozinhos, porque
é um desafio demasiado grande. Temos
de trabalhar com outras organizações
similares. Não estamos a competir,
estamos a colaborar.
IDEALMENTE, COMO DEVEM FUNCIONAR
AS EQUIPAS DE SAÚDE?
Do ponto de vista da formação, em
todas as disciplinas - medicina,
enfermagem, nutrição, etc. - as equipas
devem partilhar parte do currículo, para
que, numa fase muito inicial do seu
desenvolvimento profissional, partilhem
alguns dos conteúdos formativos. Após
a formação, trabalhar em conjunto, de
forma interdisciplinar, é essencial. É
uma mudança filosófica e prática. E pode
ser difícil porque estamos a desafiar
normas e princípios antigos. De alguma
forma, acho que já está a ocorrer uma
mudança, mas a mudança é sempre
lenta.
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ESTUDO DA DIABETES

LISBOA RECEBEU PRINCIPAL ENCONTRO
DA COMUNIDADE CIENTÍFICA
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA DE PRIMEIRA LINHA NA ÁREA DA DIABETES ESTEVE EM
DESTAQUE NO 53º ENCONTRO DA EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
(EASD), REALIZADO NO PARQUE DAS NAÇÕES, EM LISBOA, DE 12 A 15 DE SETEMBRO.
FOTOS SUSANNE WYSOCKI FOTOGRAFIE

A Presidente da EASD, Juleen Zierath,
deu as boas-vindas aos participantes,
reforçando a importância do evento
para a investigação na área da
diabetes e endocrinologia.

O Diretor-geral da Saúde, Francisco
George, e o Chairman da Comissão
Organizadora Local, Luís Gardete Correia,
discursaram na sessão de abertura.

P

ortugal recebeu entre 12 e 15 de setembro o
53º Encontro Anual da European Association
for the Study of Diabetes (EASD), onde foram
apresentados os resultados mais recentes e de
maior relevância na produção científica na área da
diabetes. A APDP foi a instituição anfitriã deste
que é o maior congresso mundial no domínio da
diabetes e que este ano contou com a participação
de cerca de 18 mil pessoas. O Parque das Nações,
em Lisboa, foi o local escolhido para a realização

do evento, que incluiu a divulgação de onze ensaios
clínicos, 48 sessões de apresentação de artigos
científicos e estudos, e 30 simpósios centrados
em abordagens inovadoras de tópicos decisivos na
área da diabetes. Além da presença institucional
da APDP na Associations’ Village durante toda
a semana, foram várias as intervenções de
profissionais da APDP neste evento, que teve como
Chairman da Comissão Organizadora Local, Luís
Gardete Correia.
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QUANDO A DIABETES
ENTRA EM CAMPO
OS JOGADORES PROFISSIONAIS DE FUTSAL CHRIS BRIGHT E NOEL
KOWALEWSKI ABRAÇAM UM DESAFIO IMPORTANTE: AJUDAR QUEM
PARTILHA A PAIXÃO POR FUTEBOL A NÃO DESISTIR DE JOGAR POR
CAUSA DA DIABETES. EM VISITA A LISBOA, OS ATLETAS TREINARAM COM
A EQUIPA DIABPT UNITED, QUE REPRESENTA PORTUGAL NO EUROPEU
DE FUTSAL PARA PESSOAS COM DIABETES.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO
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O

futebol entrou na vida de Chris Bright
e Noel Kowalewski antes da diabetes
tipo 1. Não tinham mais de quatro anos
quando se ocupavam a dar pontapés na bola,
e cedo começaram a jogar em equipas locais.
Além disso, têm em comum um passado de
difícil aceitação da doença. “Sou diabético
há muito tempo e acho que só recentemente
consegui verdadeiramente aceitar quem
sou. O sucesso no desporto fez com que
pudesse voltar à base”, introduz Chris Bright,
recordando o diagnóstico aos oito anos de
idade.

me pensar como seria melhor se pudéssemos ter
também no Reino Unido um sítio onde fazer as
consultas de oftalmologia, pé, sangue e nutrição
num único dia”, escreveu na mensagem dirigida
à comunidade TDFC.

O EXEMPLO PORTUGUÊS

A IMPORTÂNCIA DOS PARES
Chris Bright tinha um objetivo fundado
na sua própria experiência quando criou o
projeto The Diabetes Football Community.
Toda a sua família era fã de futebol. Por
isso, este desporto esteve sempre presente.
“A minha primeira questão quando recebi
o diagnóstico de diabetes tipo 1 foi: posso
continuar a jogar? Tenho a certeza de que
não sou o único a fazer essa pergunta nem
a passar por esse momento incrivelmente
assustador em que nos apercebemos de que
a nossa vida mudou para sempre. Apenas
queremos ter a certeza de que ainda podemos
viver esses sonhos de infância.”, conta,
assumindo que o principal objetivo da TDFC
é apoiar as pessoas que querem jogar futebol,
que se interessam pelo desporto, preenchendo
este vazio que muitas vezes predomina
durante a infância e a adolescência. “A
Diabetes Football Community é uma forma
de envolver e motivar as pessoas, dar dicas,
orientações e qualquer informação útil para
apoiar as pessoas e ajudá-las a continuar a
fazer desporto e a jogar futebol”.

Na visita de uma semana a Portugal, no final
do mês de setembro, Chris e Noel percorreram
as instalações da APDP e conheceram o museu
da associação. Chris descreveu a experiência
nas redes sociais, onde realçou as vantagens de
conversar sobre as diferenças entre países no
que toca à prestação de cuidados às pessoas com
diabetes. “Ver como têm todos os serviços de
cuidados à diabetes debaixo do mesmo teto, fez-

DIABPT UNITED
A comunidade TDFC ainda está a dar os
primeiros passos. Foi criada em fevereiro de
2017 e aposta fortemente na presença nas redes
sociais. Em Portugal, os treinos já começaram
há mais tempo. Em 2016 a equipa DiaPT
United, constituída por jovens com diabetes,
representou Portugal na competição europeia

ESTRELAS DO FUTSAL
Chris Bright, de 26 anos, é jogador
internacional de futsal pela seleção do País
de Gales, no Reino Unido, e fundador da
The Diabetes Football Community (TDFC).
Noel Kowalewski, de 25 anos, é jogadora
profissional de futsal na equipa VA United FC,
sediada no estado da Virgínia, nos Estados
Unidos da América. Questionada sobre o
que é necessário para se fazer uma campeã,
a norte-americana atribui os resultados à
postura otimista e à atitude “100 por cento
positiva”. Na sua visita a Lisboa, também
é essa a mensagem que os atletas tentam
transmitir.

Estou aqui pela
mensagem,
para mostrar
às pessoas ‘tu
consegues’.

MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICEMIA

Chris Bright e Noel Kowalewski tiram partido da tecnologia recente para gerir a diabetes tipo 1 e potenciar
o seu aproveitamento no desporto. Para Chris, a flexibilidade que estes dispositivos permitem, no sentido
de adaptar o quotidiano à gestão da diabetes, fá-lo sentir-se mais enérgico e evoluir no desporto. Noel
exibe o sensor que usa diariamente para fazer a monitorização contínua da glicemia e que está ligado ao
seu smartphone, relógio e bomba de insulina. “Analiso os gráficos da monitorização da glicemia ao longo
da noite, quando estou a dormir, ou enquanto treino, e vejo onde tenho os picos ou as descidas de glicemia,
e se preciso de alterar o rácio de insulina nesses momentos. Definitivamente, faz a diferença.”
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O professor
universitário João
Nabais, jogador da
DiabPT United, guiou
os desportistas na
visita à APDP.

A Diabetes
Football
Community
é uma forma
de envolver
as pessoas e
ajudá-las a
continuar a
jogar futebol.
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mais importante neste contexto, o DiaEuro. A
equipa integra-se no Núcleo Jovem da Associação
Protectora dos Diabéticos de Portugal e da
Associação de Jovens Diabéticos de Portugal. O
objetivo é usufruir ao máximo da experiência do
desporto, aumentar a autoconfiança e reforçar
que a diabetes não tem de condicionar a prática
desportiva ao nível competitivo. “Não há nada
assim no Reino Unido ou nos Estados Unidos,
por isso, queríamos compreender e aprender
como a equipa opera, quais são os seus objetivos,
e como é que aumentam a consciencialização
sobre a doença em Portugal, usando o futsal como
veículo”, sublinha Chris Bright.

INSPIRAR OUTROS JOVENS
Noel Kowalewski impressionou desde cedo
pelas suas qualidades futebolísticas e é um
exemplo de que a diabetes não é impeditiva
da competição a um nível profissional. A
desportista tem consciência de que pode
ser um exemplo para outros jovens e quer
ter uma participação ativa na sensibilização
para esta causa. “Adoro a equipa. Não estão
aqui só pela fama. Estão aqui para educar,
motivar os outros a disseminar a mensagem.
Eu também sou assim. Estou aqui pela
mensagem, para mostrar às pessoas ‘tu
consegues’”.

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

NÚCLEO JOVEM ANIMA 3º ENCONTRO
COM JOGOS E WORKSHOP
O 3.º Encontro do Núcleo Jovem APDP, realizado em Rio Maior,
contou com a participação de 51 pessoas, num fim-de-semana
enriquecedor composto por atividades culturais, educativas e
desportivas na região.

O Núcleo Jovem APDP realizou nos dias 9 e 10 de
setembro o seu 3º Encontro, elegendo a cidade de
Rio Maior para mais um fim-de-semana marcado
pela animação e atividades didáticas. As crianças e
jovens com diabetes, acompanhados de familiares,
partiram à descoberta da zona de Rio Maior,
participando em jogos tradicionais, num peddypaper, visita às salinas, num workshop de Apicultura
na Cooperativa Terra Chã, na prática de BTT e numa
caminhada com visita à Gruta de Alcobertas. O
evento foi organizado pelo Núcleo Jovem APDP, pela
APDP e pela família Bernardes, residentes em Rio
Maior, que se dedicou ao acolhimento da iniciativa.
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A TODAS AS CRIANÇAS
COM DIABETES

O LIVRO MIA, DE FILIPA FORTUNATO, É PINTADO COM AS PERSONAGENS
QUE ACOMPANHAM A AUTORA DESDE A INFÂNCIA. AS RECEITAS
REVERTEM PARA A CAUSA DA DIABETES.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO

F

ilipa Fortunato conheceu
o médico Jean-Philippe
Assal aos sete anos, quando
passou uma semana com os
pais em Genebra, para visitar
um hospital da cidade suíça. A
família procurava orientações
sobre os cuidados a ter com
uma criança que acabava de ser
diagnosticada com diabetes tipo
1. “Achei o hospital fantástico,
porque havia só pessoas mais
velhas. Eu era como o bebé, uma
miúda mínima, estava sempre
a receber presentes e bonecos”,
recorda. Jean-Phillipe Assal,
hoje presidente da Fondation
Recherche et Formation pour
l’Enseignement du Malade,
recomendou aos pais de Filipa
um bom médico em Portugal, e
ficou a partir daí o seu “médico
mágico”, retratado com gratidão
na obra Mia (ver caixa), dedicada
ao público infantil. É também da
responsabilidade do médico o
prefácio do livro, marcado pelas
ilustrações de traço simples,
azuis e cinzentos fortes, e pela
sensibilidade para apelar ao
imaginário. Para se ser tocado por
esta história, não é necessário
ler o livro, basta folheá-lo. “É um
bocadinho como na medicina:
explicar demais é prejudicial”,
escreve o médico.
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AINDA BEM QUE EXISTE MIA
Filipa Fortunato, arquiteta, tem 43
anos e considera que, só depois
de casada e mãe de quatro filhos,
melhorou a sua relação com a
diabetes. “Em vez de ser cadastro,
passou a ser currículo. Ainda bem
que sou, ainda bem que passei
por tudo isto, porque senão não
seria como sou hoje e a Mia não
existia”. O facto de saber que
há pessoas que lidam mal com a
doença crónica, nomeadamente
com a diabetes, levou-a a
partilhar a sua experiência “para
poder ajudar os outros a viver
com as suas questões”. A obra
reflete um pouco da sua própria
história, enquadrada numa
cadência de ficção.
TUDO O QUE SE GUARDA,
ESTRAGA-SE
Filipa retrata a sua história
com as personagens que a
acompanham desde a infância.
Elas já existiam, mas agora quis
desenhá-las e partilhá-las.
Lembra-se de uma expressão que
um dia ouviu e que se aplica ao
momento que vive: tudo o que se
guarda, estraga-se. “Se eu guardar
a minha história, ela estraga-se,
morre. Como um iogurte que
passa do prazo. A possibilidade
de partilhá-la, através do apoio da
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Ainda bem que passei por
tudo isto, porque senão
não seria como sou hoje e
a Mia não existia.

APDP, já é qualquer coisa. Se todos
fizermos um bocadinho, ajudamonos todos e o mundo é sempre
melhor”, afirma.
COMUNICAÇÃO NA CRIANÇA
Filipa Fortunado é fundadora do
projeto Era Uma Vez, dedicado
à formação de crianças para
a arte de bem comunicar. A
autora acredita que estimular a
criatividade, a comunicação e o
espírito de iniciativa na infância
é um contributo importante
para preparar um futuro bemsucedido. “Eu sou fã de crianças.
Alimentam-me a inspiração,
a criatividade, a alma. Têm os
discursos mais extraordinários e
genuínos”, descreve. No dia a dia

da sua intervenção nas escolas,
Filipa nota que os mais novos falam
pouco sobre a doença, seja ela qual
for. Quando o fazem, é de forma
descontraída e descomplicada.
“Quando se trabalha com crianças,
de alguma maneira estamos a
formá-las. Portanto, tem que se
ter muito cuidado e atenção a uma
série de questões que se calhar com
um adulto não pensamos tanto”,
explica.
A HISTÓRIA DE MUITOS
O livro infantil é uma das paixões
de Filipa Fortunato, sobretudo
pela componente plástica que a
ilustração permite na leitura e
exploração das histórias. Neste
contexto, também os adultos podem

ser sensíveis à literatura infantil,
e Mia é uma narrativa para filhos e
pais. “Na minha opinião, qualquer
livro infantil tem uma mensagem
por trás que não é apenas para as
crianças. Eu entendo que este livro
é, em primeiro lugar, para meninos e
meninas com diabetes. Mas também
pode ajudar os pais a perceber o
outro lado”, revela a autora. Além
disso, a história pode alcançar
adultos que tenham passado pelo
mesmo processo. “Perceber que há
pares, que não estão sozinhos no
mundo, que não são casos únicos.
Se entenderem que a diabetes foi
um castigo, não são os únicos a
ser castigados e há que dar a volta
e apanhar isto de outra forma”,
recomenda.

MIA

Mia conta a história de uma menina que, aos sete anos,
descobre que tem diabetes tipo 1. De acordo com a autora, a
obra fala de aceitação, amizade e do “poder regenerador do
sonho”. Com o prefácio do médico suíço Jean-Philippe Assal,
figura importante na história pessoal da autora, a obra é uma
edição bilingue, em português e francês. O valor do livro (10
euros) reverte a 100 por cento para a APDP. Está à venda na
receção da APDP, ou no site da loja Qual Albatroz (http://
qualalbatroz.pt/loja/o-livro-da-mia/). Filipa Fortunato dedica
esta obra “a todos, e sobretudo a todas as crianças com
diabetes, para que encontrem a sua magia”.
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CURSO AVANÇADO DA
DIABETES/ENFERMEIROS
LOCAL APDP Lisboa

Este curso perspetiva melhorar as
competências adquiridas para que
os enfermeiros possam aperfeiçoar a
prestação de cuidados às pessoas com
diabetes. O curso decorre das 9.30h/17h.

ACONSELHAMENTO
ALIMENTAR EM DIABETES
LOCAL APDP Lisboa

Os profissionais de saúde vão ficar a
saber quais as novidades no âmbito do
aconselhamento alimentar a pessoas com
diabetes. A educação nutricional é uma das
estratégias para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas com diabetes.

16
e 17

6
a 10

novembro

novembro

Eventos e Cursos de Formação
Para Profissionais de Saúde

4
a6
dezembro

13
e14
novembro
CURSO PSICO-EDUCACIONAL
NA DOENÇA CRÓNICA
LOCAL APDP Lisboa

Para incentivar os profissionais de saúde a
desenvolver estratégias de motivação para a
adesão à terapêutica da pessoa com diabetes
e a promover uma nova abordagem na
relação com a pessoa e respetiva família.
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CURSO AVANÇADO DO PÉ
DIABÉTICO
LOCAL APDP Lisboa

Dirigida a médicos, enfermeiros,
podologistas e ortoprotésicos, esta
formação visa atualizar conhecimentos e
competências na área do pé diabético no
âmbito da prática clínica em ambulatório.
O curso decorrerá das 9.30h às 17h.

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

Agenda

CONVERSA ENTRE PAIS
LOCAL APDP Lisboa

Para partilhar e esclarecer dúvidas
no domínio da diabetes, a APDP vai
organizar uma ‘conversa’ de duas horas
para que os pais de jovens com diabetes
troquem experiências. No final o objetivo
é que todos saiam mais esclarecidos.

CONVERSA SOBRE DIABETES
E GRAVIDEZ
LOCAL APDP Lisboa

A diabetes gestacional é diagnosticada
durante a gravidez. Saiba mais sobre as
causas, os sintomas e o tratamento numa
conversa de três horas que pode decorrer
das 9h30 às 12h30 ou das 14h às 17h.

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

17

novembro

15

novembro

Cursos e Atividades de Grupo

28

Para Pessoas com Diabetes,
Familiares e Prestadores de Cuidados

novembro

ENCONTROS NÚCLEO JOVEM
APDP
LOCAL APDP Lisboa

Nunca é demais debater os constrangimentos
e as necessidades dos jovens com diabetes.
A última sessão de 2017 realiza-se a 28 de
novembro, das 18h às 20h.

14

dezembro

DOCES QUASE SEM AÇÚCAR
LOCAL Escola Diabetes Lisboa

Aprenda a fazer doces sem açúcar,
saborosos e muito mais saudáveis. Este
curso dirige-se a pessoas com e sem
diabetes. A iniciativa decorre das 17.30h às
19.30h e conta com a participação de um
nutricionista/dietista.
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A alma das
instituições
POR PEDRO MATOS EDITOR

N

ão se consegue
sustentabilidade nas
instituições sem uma alma
própria. É essa alma que determina
a dinâmica em continuidade, a
procura de novos rumos e iniciativas,
a resiliência e espírito de corpo
necessários nos momentos mais
difíceis ou perante os obstáculos
encontrados. A alma de uma
instituição está nas pessoas. Nos
que a ela pertencem, daqueles que
nela trabalham e se revêem em actos
e ideias, dos dirigentes que têm a
missão de liderar o projecto. A APDP
não é única nesta forma de estar e de
se posicionar. Mas constitui um bom
exemplo. A sua história e percurso
falam por si e ajudam também a
sedimentar nos colaboradores,
amigos e associados o conceito de
que temos uma alma especial. Para
manter viva esta alma (se é que
podemos falar de uma alma viva...),
é preciso alimentá-la. E isso faz-se
exprimindo VITALIDADE. Estruturas
e projectos que não mostrem sinais
de vitalidade irão mais cedo ou mais
tarde definhar. Perder a identidade e
o seu espaço no universo em que se
inscrevem. A Associação continua
a mostrar constantes e repetidos
sinais de vitalidade. Recentemente

decorreu o 1º Congresso da APDP,
com uma alargada participação de
diferentes profissionais de saúde
e de figuras ligadas à diabetes. No
próximo Dia Mundial da Diabetes o
tema da mulher estará na ordem do
dia. Estivemos directamente ligados
à escolha do tema por parte da IDF.
Preparamo-nos para dar corpo a
uma reunião a que chamámos de
O Coração da Diabetes, indo ao
encontro da necessidade crescente de
dar relevância a uma das principais
e mais mortíferas complicações da
Diabetes, a doença cardiovascular.
Continuamos a querer ter presença
nas instituições internacionais, em
particular na IDF. Estabelecemos
novas parecerias com várias
sociedades científicas, como a
Sociedade Portuguesa de Cardiologia.
Tentamos cimentar ligações com
líderes de opinião e construír pontes
com a indústria farmacêutica,
na persecução de estratégias e
tratamentos inovadores para a
diabetes. Na área da investigação,
procuramos novos desafios e
projectos de dimensão internacional.
Os nossos horizontes mantêm-se
abertos e o futuro será aquilo que
todos quisermos e que nos deixarem
poder ser. E não é amanhã. É já hoje.

Por opção do autor, este texto não está conforme as normas do Acordo Ortográfico.
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Os nossos
horizontes
mantêm-se abertos
e o futuro será
aquilo que todos
quisermos e que nos
deixarem poder ser.
E não é amanhã. É
já hoje.

