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Mensagem do Presidente

Apresentado no dia 15 de 
março em Assembleia Geral, 
o Relatório de Atividades e 

Contas 2017 da Associação Protectora 
dos Diabéticos de Portugal (APDP) é 
o reflexo da vida de uma associação 
com uma atividade ímpar no panorama 
nacional. Desde a vertente clínica, 
passando pela formação e investigação, 
até ao associativismo, são muitas as 
frentes em que a APDP desenvolve 
a sua intervenção em benefício das 
pessoas com diabetes, seus familiares 
e cuidadores, com um impacto 
enorme em outras doenças (das 
cardiovasculares ao cancro, das doenças 
mentais às músculo-esqueléticas) e na 
sociedade em geral.

Em jeito de balanço, aqui fica uma 
síntese dos principais sucessos e 
dificuldades sentidas pela APDP ao 
longo de 2017, um ano com uma nova 
direção que cumpre o seu 1.º ano de 
mandato.

Resultado do contínuo trabalho e 
dedicação dos seus colaboradores, a 
APDP consolidou o seu papel como 
instituição de referência no tratamento 
da diabetes, continuando a receber os 
numerosos utentes que a procuram e 
aperfeiçoando o seu nível de prestação 
de cuidados, com a contratação de 
novos elementos, a criação de novos 
serviços e a revalidação dos certificados 
de qualidade da sua clínica. No entanto, 
a capacidade de resposta da APDP 
está ainda longe de ser a ideal face às 
necessidades, cada vez maiores, das 
pessoas com diabetes e com pré-
diabetes (pois felizmente são muitas as 
que já nos procuram).  

Em 2017, a APDP continuou a sua 
aposta na formação, quer das pessoas 
com diabetes e seus familiares quer dos 
profissionais de saúde, partilhando os 
seus conhecimentos e competências. 
Apesar do inevitável encerramento 
do espaço da Escola da Diabetes na 
Rua do Sol ao Rato, a oferta formativa 
mantém-se ativa e muito requisitada. 

Com o seu Centro de Educação e 
Investigação a APDP tem conseguido 
encontrar parceiros institucionais 
de relevo, na academia, na saúde e 
na sociedade civil. Ir ao encontro do 
conhecimento e das reais necessidades 
das pessoas com diabetes é o principal 
objetivo para o desenvolvimento de 
projetos e de estudos em que estamos 
empenhados.

Ainda em 2017 promovemos o 
1.º Congresso Nacional da APDP e 
acolhemos, enquanto instituição 
anfitriã, o maior evento científico 
internacional na área da diabetes, 
o Congresso da EASD (European 
Association for the Study of Diabetes) 
que este ano teve, em Lisboa, mais de 
15 mil especialistas.

Foi um ano em que conseguimos, 
apesar das enormes dificuldades 
financeiras com que continuamos a 
lidar, atingir objetivos e desbravar 
novos espaços, mas sabendo que é 
preciso fazer mais e melhor no corrente 
ano. “Prendre son mal en patience”, 
é o lema fundacional da APDP. Será 
essa paciência, essa persistência, essa 
resiliência que nos continuará a guiar. 
Sabemos para onde ir, tenhamos força 
e engenho para caminharmos nesse 
sentido.

Foi um ano em 

que conseguimos, 

apesar das enormes 

dificuldades 

financeiras com que 

continuamos a lidar, 

atingir objetivos e 

desbravar novos 

espaços, mas sabendo 

que é preciso fazer 

mais e melhor no 

corrente ano. 

Um ano da vida de uma associação pioneira e com visão de futuro
APDP
por josé manuel boavida
prESIDENTE DA ApDp
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A diabetes é uma doença 
crónica, com uma génese 
multifactorial e uma 

evolução modulada por factores 
comportamentais. Por ter 
envolvimento sistémico, com impacto 
em diferentes órgãos do nosso corpo, 
exige uma educação apropriada das 
pessoas atingidas, uma enorme 
preparação técnica e humana por 
parte dos cuidadores e a necessidade 
de estabelecer um compromisso entre 
todos. O sucesso desta parceria, sim 
porque é de uma parceria que se trata, 
significa um ganho substancial na 
luta contra a diabetes. Um melhor 
controlo e seguimento das pessoas 
com diabetes e, por consequência, 
um retardar do aparecimento de 
complicações.

Neste número da revista, o Director 
Clínico da APDP explica bem o que 
é a essência da Associação. Uma 
estrutura de apoio multidisciplinar 
aos diabéticos num único centro, 
abordando as diferentes valências 
e especialidades, das mais simples 
à mais complexas, funcionando 
com a consulta de diabetes como o 
elemento central. Para além disso, 
disponibiliza-se acção formativa 
contínua, ensino de profissionais, 
familiares e utentes, programas de 
partilha de experiências. Se a isto 
juntarmos a investigação científica e 
a inovação tecnológica nas áreas onde 
ela é mais necessária e continuada, 
temos uma instituição praticamente 

sem paralelo no mundo na área da 
diabetes.

Esta conversa não é de hoje e 
estes dados são conhecidos. Por 
todos os que a nós recorrem, os que 
aqui trabalham e os que connosco 
colaboram. Não deixa, no entanto, 
de ser curioso que os apoios 
disponibilizados sejam modestos 
para a manutenção de um projecto 
desta dimensão. Com estes pontos 
de partida e a vitalidade que vimos 
demonstrando ao longo de décadas, 
com a história que somos no universo 
da diabetes (quase cem anos...), 
com a experiência que adquirimos e 
tentamos transmitir diariamente, a 
possibilidade de ter um orçamento 
mais folgado permitiria que os 
nossos níveis de excelência fossem 
ainda melhores. 

A percepção na devida medida do 
que é a APDP, e do que ela representa 
para o acompanhamento das pessoas 
com diabetes em Portugal, é o 
passo que ainda falta dar por várias 
entidades, governamentais e outras. 
Mesmo quando os recursos de 
financiamento são escassos.

A IDF já o reconheceu. Integrando 
alguns dos nossos profissionais nas 
suas estruturas e grupos de trabalho 
e considerando-nos um centro de 
excelência na diabetes. É preciso 
investir nos méritos que temos 
e olhar para o futuro. Há muito 
para fazer para tentar inverter o 
crescimento da diabetes no mundo.

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

Compreender o papel da APDP
por PEDRO MATOS EDITor

A percepção na 

devida medida 

do que é a APDP, 

e do que ela 

representa para o 

acompanhamento 

das pessoas com 

diabetes em 

Portugal, é o 

passo que ainda 

falta dar por 

várias entidades, 

governamentais e 

outras. 

Editorial
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Correio do leitor

«Eu incorporo os legumes e a fruta 
nos pratos dos meus filhos através 
de apresentações criativas. Tento 
fazer um desenho com os vegetais e a 
fruta, como uma árvore, o que torna o 
prato mais apelativo e a refeição mais 
divertida.»
Nuno Carvalho

«Na minha casa todas as refeições são 
acompanhadas com legumes e, no final, 
fruta. Quando a minha filha se recusa a 
comer os legumes, canto uma música 
sobre como fazem bem e ela acaba por 
comer.»
Ana do Carmo

«Procuro ter sempre snacks saudáveis 
para evitar que o meu filho peça 
demasiadas bolachas e outros doces. 
Por exemplo, palitos de legumes 
(cenoura, pepino). Ele adora petiscar!»
Ana Cardoso

legumes e fruta
motivar as crianças a comer saudavelmente

A alimentação inicial de uma criança 
normalmente não causa grande 
resistência. As palavras-chave são 
criatividade e persistência. 
1) As crianças são uns puros 
imitadores. Bons exemplos em casa 
é um fator fundamental. 
2) Para os mais crescidos - envolvê-
los na prática de cozinhar pode ser 
divertido e estimulante. 

3) Ter imaginação! Cortem os 
legumes ou fruta de formas 
diferentes.
4) Estimulem e não repreendam. 
Quanto mais se repreende a criança 
por não comer isto ou aquilo, mais 
ela vai aumentar a resistência. 
Brinquem com a comida, mas 
sempre com um objetivo: a Saúde 
dos vossos filhos. Bons cozinhados!

 telma pinho reis, médica interna de medicina Geral e Familiar 

As crianças são uns puros imitadores.  

Bons exemplos são importantes.

de que forma motiva as 
crianças a comer mais 

legumes e fruta?

PrÓXima Pergunta

vem aÍ o Bom temPo.
que tiPo de eXercÍcio 
Pratica ao ar livre?

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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As células ósseas influenciam os níveis de açúcar no sangue. Uma investigação, divulgada 
na Science Daily, revela que as células ósseas não regeneram apenas o tecido ósseo, mas 
também influenciam os níveis de açúcar no sangue. O metabolismo celular determina a 
quantidade de açúcares que as células ósseas utilizam. Se estas consomem níveis de açúcar 
superiores ao normal, os nível de glicose no sangue pode baixar.   

células ósseas influenciam os níveis de açúcar  
Estudo podErá contribuir para novas tErapias

60%
Dos portugueses têm excesso de 

peso ou são obesos, revela um estudo 
do Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto.

atualidade diaBeTes

sabia QuE? 
A perceção de que 
o esqueleto é um 
tecido inerte, está 

errada. 
O tecido ósseo 

está em constante 
regeneração, 
o que resulta, 

em média, num 
esqueleto novo a 
cada dez anos. 

Os 
níveis de 

glicose estão 
relacionados 

com as células 
ósseas.

o excesso de peso 
constitui uma 

das causas para o 
desenvolvimento 
de diabetes tipo 2 SABIA QUE?

Os portugueses 
consumiram 
menos 5.500 
toneladas de 

açúcar em 2017, 
na sequência das 

taxas impostas 
pelo Governo 
à quantidade 
de açúcar nas 

bebidas. 

TexTo michEllE tomás
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SUPLEMENTO DE ÉSTER 
CETÓNICO CONSTITUI  

POTENCIAL MÉTODO PARA 
CONTROLAR OS NÍVEIS DE 

AÇÚCAR NO SANGUE EM 
PESSOAS COM DIABETES.

A DIABETES TIPO 2 TEM 
IMPACTO NA SAÚDE 

DENTÁRIA. A HIGIENE ORAL 
DEVE SER REFORÇADA.

Uma bebida feita à base 
de cetona pode reduzir 
os níveis de açúcar no 
sangue. 
Um estudo 
publicado no 
Journal of 
Physiology avançou 
que um suplemento 
de éster cetónico 
pode exercer 
uma influência na 
diminuição dos níveis de 
açúcar no sangue. 
A investigação contou 
com a participação de 
20 jovens saudáveis. 
Os participantes 
consumiram o 
suplemento de 
monoester de cetona ou 
um placebo depois de um 
jejum de 20 horas. Meia 
hora depois, ingeriram 
uma bebida que continha 
75 gramas de açúcar (o 
teste padrão de tolerância 
normal à glicose). Foram 
retiradas amostras de 
sangue em cada 15-30 
minutos num período de 
duas horas e meia para 
análise de glicose, lípidos 
e hormónios.   

Concluiu-se que, em 
comparação com o 
placebo, o pico de 
açúcar no sangue foi 
significativamente 
reduzido no dia em 
que os participantes 
ingeriram o suplemento 
de cetona.
O estudo ressalva que 
a amostra selecionada 
era um grupo de jovens 
saudáveis tornando-
se necessário um 
aprofundamento da 
análise para perceber se 
o mesmo resultado se 
verifica em pessoas com 
pré-diabetes, diabetes 
tipo 2 ou obesidade.  

BEBIDA DE CETONA REDUZ  
NÍVEIS DE AÇÚCAR

Promover uma boa higiene oral contribui para uma 
melhor gestão da diabetes tipo 2, indica um estudo 
do Journal of Clinical Periodontology. 
A investigação, que envolveu 90 pessoas com 
diabetes, sugere que quem mantém uma boa higiene 
oral tem maior probabilidade de melhorar os seus 
níveis de hemoglobina glicada ou HbA1 - uma forma 
de hemoglobina determinada através de análises 
ao sangue, que constitui um bom indicador sobre o 
grau de controlo glicémico. 
Estudos anteriores já apontaram que a diabetes tipo 
2 tem impacto na saúde dentária, nomeadamente 
aumentando o risco de inflamação da gengiva. 
Para ter uma boa saúde oral, é importante consultar 
regularmente o dentista e reduzir o consumo de 
açúcar.

BOA HIGIENE ORAL AJUDA NA 
GESTÃO DA DIABETES TIPO 2

Atualidade DIABETES
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ALERTA!
Ter altos níveis 

de colesterol em 
pessoas com 
idades entre 

os 75-84 anos 
aumenta em 50% 
o risco de declínio 
cognitivo, alerta a 
revista Alzheimer 

&Dementia.

Lentes de contacto flexíveis poderão 
monitorizar os níveis de glicose no sangue.
A Associação Americana para o Avanço da 
Ciência divulgou uma lente de contacto que 
monitoriza os níveis de glicose no sangue 
através da lágrima. 
Um grupo de investigadores desenvolveu 
uma forma de incorporar sensores de glicose 
em nanoestruturas maleáveis e transparentes 

capazes de, atráves de wireless e pixels, 
recolher dados em tempo real.
As lentes foram testadas com sucesso em 
coelhos, pelo que ainda é necessário testá-
-las em humanos. 
Esta lente de contacto poderá, no futuro, 
prever o risco de diabetes e controlar os 
níveis de glicose no sangue em pessoas com 
diabetes. 

LENTES DE CONTACTO CONTROLAM NÍVEIS DE GLICOSE  
NO SANGUE

 
Lentes 

de contacto 
poderão detetar 

níveis de 
glicose.

RELÓGIOS VÃO 
MEDIR GLICEMIA 

NO FUTURO 
The Global 

diabetes 
community (UK)

avança que estão  
a ser

desenvolvidos 
smartwatches 
que medem os

níveis de glicemia.
A mesma notícia 
refere que esses 

mesmos 

relógios terão a funcionalidade de 
detetar os primeiros sinais da diabetes 

com 85% de precisão. 

DIABETES Atualidade
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Andar de bicicleta 
mantém o corpo jovem e 
saudável. 
Um estudo avançado 
por um grupo de 
investigadores da 
Universidade de 
Birmingham confirma 
que fazer exercício físico, 
tão simples como andar 
de bicicleta, proporciona 
uma vida longa e 
saudável. O estudo 
publicado na News 
Medical Life Science
explica que foi 
analisado um grupo de 
ciclistas com idades 
compreendidas entre 
55-79 e um grupo com as 
mesmas características 
mas que não praticava 
qualquer tipo de 
desporto. Este estudo 
não incluiu pessoas 
fumadoras, alcoólicas ou 
com elevados níveis de 
pressão arterial.
Os resultados revelaram 
que a perda de massa 
muscular e a perda de 

força não se verificaram 
no grupo de ciclistas. 
O colesterol e a gordura 
corporal também não 
aumentaram nesses 
indivíduos. O mesmo não 
se verificou no grupo que 
não praticava qualquer 
tipo de exercício físico. 
Este estudo veio 
confirmar aquilo que, 
como lembrou Hipocrates 
em 400 a.C, o exercício é 
a melhor medicina para o 
homem. Esta mensagem 
tem vindo a perder-se 
ao longo do tempo e o 
sedentarismo tornou-se 
um problema com sérias 
repercussões na saúde.
O que é relevante 
neste estudo é que o 
envelhecimento não tem 
de estar diretamente 
relacionado com a 
fragilidade física, porém, 
a falta de exercício 
físico está associada a 
problemas que se podem 
manifestar com a idade. 

andar de bicicleta 
proporciona uma vida jovem 
e saudável

 
A idade não 
tem de estar 

relacionada com 
a fragilidade 

física.

Kg-Free é um recente 
projeto financiado pela 
Fundação para a Ciência 
e Tecnologia (FCT). Este 
estudo foi desenvolvido 
pela investigadora 
Lara Palmeira no 
âmbito do seu projeto 
de doutoramento da 
Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação 
da Universidade de 
Coimbra.   
O programa contou 
com a participação de 
centenas de adultos, na 
sua maioria mulheres, 
com excesso de peso ou 
obesos e baseia-se em 
três premissas essenciais: 
Mindfulness, Aceitação e 
Autocompaixão. O estudo  

salienta a importância 
de um treino mental 
que ajuda as pessoas 
a lidarem com os seus 
pensamentos e emoções.
A investigação aponta  
para a necessidade de 
associar aos tratamentos 
convencionais de 
combate à obesidade, uma 
intervenção psicológica. 
Lara Palmeira, através 
deste estudo, realça 
a necessidade de 
uma abordagem 
multidisciplinar que 
promova o bem-estar 
e a qualidade de vida, 
apostando numa 
intervenção direta nas 
estratégias de regulação 
emocional. 

kg-free: projeto inovador 
para combater o estigma  
da obesidade

Regulação emocional 

determinante no 

combate à obesidade 

atualidade bem-estar
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Atualidade BEM-ESTAR

A BBC News avança que pais que incentivam os 
filhos a fazer dieta, podem causar-lhes distúrbios 
alimentares (incluindo o risco de obesidade) e 
depressão.

PAFs (polifluoraquil e 
perfluoraquil) são produtos 
químicos que exercem influência 
no peso, de acordo com um estudo 
publicado pela Harvard T.H. Chan 
School of Public Health. Estes 
químicos, também conhecidos 
como ‘obesogenes’, estão presentes 
no ambiente há cerca de 60 anos 
e contaminaram a água potável 
perto dos locais industriais, 
bases militares ou unidades de 
tratamento de água. O estudo 
reuniu cerca de 621 pessoas com 
excesso de peso ou obesas sob o 
regime de quatro dietas diferentes 
num período de dois anos. Os 
resultados obtidos mostram que 
pessoas com elevados índices de 
concentração de PAFs no sangue, 
têm maior tendência a ganhar peso. 
 

PERIGO DE INCENTIVAR A DIETA

SUBSTÂNCIAS 
QUÍMICAS COM 
IMPACTO NO PESO

Um artigo 
publicado na 
revista online 
Shape, revela 

que para perder 
peso é importante 

dar atenção à 
melhoria dos 
indicadores 
emocionais.

Quanto mais 
tempo uma 

pessoa é 
obesa, maior a 
probabilidade 

de vir a ter 
uma doença 

cardíaca, avança a 
HealthDay News.

DOS 556 JOVENS QUE 
PARTICIPARAM NO ESTUDO 

CONFIRMARAM SER 
INCENTIVADOS PELOS PAIS  

A FAZER DIETA

32%
A revista online 
Live Well Nebraska 
sugere um trabalho 
conjunto entre pais 
e filhos em prol de 
um estilo de vida 
saudável. 

 Eliminar bebi-
das com gás das 
refeições

 Evitar o uso 
excessivo de tab-
lets, telemóveis e 
televisões

 Realizar ativi-
dades ao ar livre.

Obesogenes 
estão 

presentes no 
meio ambiente 

há 60 anos
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Um novo estudo desenvolvido por investigadores 
da Karolinska Institutet divulga que, com o 
envelhecimento, verifica-se um declínio da força 
muscular devido às imensas mutações das células-
tronco dos músculos, o que prejudica a regeneração 
das células. Esta descoberta poderá resultar num novo 
medicamento de fortalecimento muscular.

Ver demasiada televisão a partir 
dos dois anos pode exercer uma má 
influência nos hábitos alimentares 
no futuro e causar um mau 
aproveitamento escolar.
Um estudo publicado na Preventive 
Medicine trata as repercussões da 
televisão nos jovens. 
A recolha da amostra traduziu-
-se num conjunto de duas mil 
crianças que nasceram entre 1997 
e 1998, antes da existência dos 
smartphones e tablets. 
A investigação revela que ver 
televisão é um comportamento 
físico e mentalmente sedentário 
porque não requer esforço. Quando 
as crianças são expostas ao ecrã da 
televisão muito cedo poderá causar 
sérias consequências, pois os maus 
hábitos que começam durante 
a infância tendem a persistir 
ao longo da vida. Especialistas 
recomendam que as crianças vejam 
apenas uma hora de televisão por 
dia.

ESTUDO PROMETE 
REJUVENESCER OS MÚSCULOS 
PARA MAIOR QUALIDADE DE VIDA

TELEVISÃO EM 
EXCESSO TEM RISCOS 
PARA AS CRIANÇAS 

Segundo o 
mesmo artigo, 
para estimular a 
memória, recorra 
às seguintes 
estratégias:

 Escreva o 
melhor momento 
da sua vida.

 Reviva o ínicio 
da sua relação.

 Oiça as músicas 
e veja os filmes 
que marcaram a 
sua infância. 

 O olfato é um 
sentido que 
evoca o passado. 
Use o seu antigo 
perfume.

NOSTALGIA 
ESTIMULA A 

MEMÓRIA
A revista 

americana 
Healthy avança 
que recordar o 
passado torna-

-se um escape à 
rotina. A nostalgia 
é um sentimento 
útil pois estimula 

a memória. 

UMA PESSOA SAUDÁVEL 
DE 70 ANOS ACUMULA 

CERCA DE 1000 MUTAÇÕES 
NAS CÉLULAS-TRONCO DOS 

MÚSCULOS 

 
Regenerar 

os músculos 
para uma maior 

qualidade de 
vida

BEM-ESTAR Atualidade
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Atualidade NUTRIÇÃO

Dieta 
Mediterrânica 

Um estudo 
publicado na 

revista Frontiers 
of Public Health 

revela que a dieta 
mediterrânica não 

está ao alcance 
de pessoas 

economicamente 
desfavorecidas. 

As crianças comem cada vez mais açúcar 
e isso está relacionado com o seu "paladar 
genético", divulga um estudo publicado no 
jornal Nutrients. 
A investigação procurou avaliar o perfil 
do paladar em crianças no pré-escolar. Os 
resultados mostraram que crianças com 
uma predisposição genética para preferirem 
alimentos mais adocicados consumiam ao 

lanche alimentos com elevados níveis de 
açúcar. Concluíram ainda que, a maioria do 
açúcar que consumiam era em casa, à noite.
Perceber o perfil genético do paladar de uma 
criança pode ser uma valiosa ferramenta para 
ajustar as refeições e direcioná-las para uma 
alimentação equilibrada, diminuindo o risco 
de obesidade.

A ingestão excessivA De Doces poDe ser 
uMA questão genéticA

 
Excesso 

de ingestão de 
açúcar pode ser 

uma questão 
genética

excesso De peso nA inFÂnciA
Segundo a Associação Portuguesa Contra a 
Obesidade Infantil (APCOI), duas em cada três 
crianças portuguesas têm excesso de peso.
O mesmo estudo revela que 12,7% são obesas.  
A amostra incluiu 17968 crianças. 



Untitled-1   1 13/01/17   09:11Untitled-1   1 1/22/13   12:33 PMUntitled-2   1 05/04/18   16:55
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Aumentar o consumo de iogurte, a longo 
prazo, menoriza o risco de contrair doenças 
cardiovasculares entre homens e mulheres 
hipertensos, avança um estudo publicado no 
American Journal of Hypertension. 
Cerca de 55 mil mulheres com idades 
compreendidas entre 30-55 anos e 
18 mil homens entre os 40-75, todos 

eles diagnosticados com hipertensão, 
constituíram a amostra deste estudo e foram 
acompanhados durante 30 anos.
Os resultados confirmam que os 
participantes que ingeriam mais de duas 
porções diárias de iogurte reduziam em 20% 
a probabilidade de vir a sofrer um problema 
cardíaco no futuro.  

estudo aponta os benefícios do iogurte 
iogurte reduz o risco de doenças cardíacas

comer devagar 
à refeição 

pode ajudar a 
equilibrar o 

peso
Reduzir a 

velocidade de 
ingestão de 
alimentos à 

refeição pode 
ter influência na 
perda de peso.

Um estudo 
publicado na 

revista online BMJ 
que contou com 

a participação de 
60 mil pessoas 
com diabetes, 
revela que os 

participantes que 
comiam devagar 

diminuíam 
em 42% a 

probabilidade de 
serem obesos. 

No entanto, 
investigadores 
ressalvam que 

este é um estudo 
observacional e, 
por isso mesmo, 

não se podem 
retirar conclusões  

concretas. 
Sublinha-se, 

por isso, a 
importância de 

ter bons hábitos 
alimentares e 

um estilo de vida 
saudável.

Comer 
iogurte 

reduz em 20% 
o risco de ter 
uma doença 

cardíaca.

atualidade nutriÇÃo
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SABIA QUE?
Segundo a 
Fundação 

Portuguesa de 
Cardiologia, 
Portugal faz 

parte dos países 
da Europa com 

menores índices 
de atividade 

física.

Estudos revelam 
que ouvir música 
durante a prática 

de exercício 
físico  aumenta 
o rendimento. 

Waseem Shami, 
cardiologista, 
afirma que a 

música exerce um 
efeito psicológico 

de abstração.

caminhar 
diariamente 
pode reduzir 

o risco de 
desenvolver 

diabetes tipo 2

Um estudo levado a cabo por um conjunto de 
investigadores liderados por especialistas da 
Universidade de Birmingham, concluiu que praticar 
exercício físico (ainda que sob a forma de baixa 
intensidade, como caminhadas) nos tempos livres 
previne o desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 
indivíduos de alto risco. 

PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO 
REDUZ O RISCO DE DESENVOLVER 
DIABETES TIPO 2

A implementação de exercício físico no dia-
a-dia pode deter as repercussões negativas de 
uma vida sedentária. 
De acordo com um grupo de investigadores 
do Institute for Exercise and Environmental 
Medicine (IEEM), o regime de atividade física 
deveria começar antes dos 65 anos, altura em 
que o coração tem a elasticidade suficiente 
para se remodelar. 
Dr. Benjamin Levine, diretor do IEEM, refere 
que a sua prescrição médica para a vida é 
simples: exercício físico 4 a 5 vezes por 
semana com sessões de 30 minutos (mais 
aquecimento e alongamentos). 

O sedentarismo constitui uma das 
causas para o desenvolvimento 
de doenças como a diabetes e o 
Alzheimer. 
Uma investigação publicada 
na revista académica Jornal of 
Alzheimer’s Disease levada a cabo 
pelo Peter O’Donnel Brain Institute  
da UT Southwestern’s aponta os 
malefícios da falta de exercício 
físico. Uma vida sedentária provoca 

uma rápida deterioração das fibras 
nervosas vitais no cérebro causando 
um declínio cognitivo e uma maior 
probabilidade de evoluir para 
demência. 
O autor do estudo, Dr. Kan Ding, 
afirma que a introdução da atividade 
física regular no dia-a-dia poderá 
exercer uma influência direta na 
saúde do cérebro e diminuir a 
velocidade do envelhecimento.

ExErCíCio FíSiCo Como uma 
PrESCrição médiCa Para a vida

ExErcícIo fíSIco rEgUlAr prEvInE A dEmêncIA  
E dImInUI A vElocIdAdE do EnvElhEcImEnto

 
O exercício 

físico regular 
deve começar 
antes dos 65 

anos.

EXERCÍCIO Atualidade
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 Orientações para pessoas  
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LEGUMES DA ÉPOCA 
 Couve portuguesa

RECEITAS 
  Aveludado de couve flor  
e coentros

  Lombo de pescada em papelotes 
com curgete e batata doce

 Penne integral com frango  
 e espinafres
  Mousse de morango com 
gelatina
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Aprenda a comer bem

O envelhecimento é um 
processo natural em todos os 
seres vivos. O nosso corpo, 

com o passar do tempo, vai perdendo 
a sua capacidade de renovação, fruto 
da falência progressiva dos nossos 
sistemas reguladores. É sabido que 
o envelhecimento se caracteriza 
por algumas alterações fisiológicas 
clássicas como as alterações 
cognitivas (demência ou em casos 
mais avançados, o Alzheimer) ou de 
locomoção, que poderão vir a ser 
retardadas ou mesmo evitadas com a 
adoção de certos hábitos de vida, que 
envolvem uma alimentação saudável 
e um estilo de vida ativo.

Com o avançar da idade, é natural 
que as necessidades fisiológicas dos 
indivíduos se alterem. Os requisitos 
energéticos tendem a diminuir, 
devido a alterações fisiológicas 
e a um eventual decréscimo da 
atividade física. No entanto, grande 
parte das necessidades hídricas, 
vitamínicas e minerais mantêm-
se inalteradas ou podem mesmo 
aumentar, devido a mudanças 
na absorção e metabolização dos 
nutrientes. É, por isso, importante 

avaliar e ajustar a alimentação e 
a atividade física às necessidades 
da pessoa, sendo certo que quanto 
mais cedo se adotar boas práticas, 
maiores serão os seus benefícios.

O envelhecimento representa, de 
um modo geral, vários declínios do 
ponto de vista sensorial, cognitivo, 
muscular e metabólico.

Eis uma lista das alterações mais 
comuns que se verificam na terceira 
idade e nas quais a alimentação 
poderá ajudar:

DIMINUIÇÃO  
DA MASSA MUSCULAR: 
Adequar o aporte proteico, 
privilegiando alimentos ricos em 
proteína e com pouca gordura como 
as carnes brancas, o peixe, os ovos, 
os lacticínios com pouca gordura e as 
leguminosas.

DIMINUIÇÃO DA DENSIDADE ÓSSEA 
(OSTEOPOROSE):  
Adequar o consumo de cálcio, 
vitamina D e fósforo através do 
consumo de lacticínios com pouca 
gordura e frutos oleaginosos.

Saiba de que forma a alimentação pode ajudá-lo  
a ganhar mais saúde e qualidade de vida ao longo  
dos anos.

Envelhecer 

com saúde

MANUEL LAGINHA 
GONÇALVES
ESTAGIÁRIO  

DE NUTRIÇÃO
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Envelhecer com saúde

 O envelhecimento 
caracteriza-se 
por alterações 
que podem ser 
retardadas com 
a adoção de 
hábitos de vida 
(alimentação 
saudável e um 
estilo de vida ativo).

 Os requisitos 
energéticos tendem 
a diminuir, devido 
a alterações 
fisiológicas e 
a um eventual 
decréscimo da 
atividade física. 

 As necessidades 
hídricas, 
vitamínicas e 
minerais mantêm-
se inalteradas ou 
podem mesmo 
aumentar, devido 
a mudanças 
na absorção e 
metabolização dos 
nutrientes.

 É importante 
avaliar e ajustar 
a alimentação e a 
atividade física às 
necessidades da 
pessoa.

ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL

Envelhecer 

com saúde
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ALIMENTOS QUE PODEM AJUDAR  
A ENVELHECER COM MAIS SAÚDE
Face às alterações mais comuns da terceira idade deve 
ajustar a sua alimentação com vários objetivos: 

Diminuição da massa muscular:
• Carnes brancas (frango, peru, coelho)
• Peixe
• Ovos
•  Leguminosas (grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas)
• Lacticínios com pouca gordura (Leite, iogurte, queijo)

Diminuição da densidade óssea (osteoporose):
• Lacticínios com pouca gordura (Leite, iogurte, queijo)
• Frutos oleaginosos (noz, amêndoa, avelã)

Diminuição da função imunitária e de cicatrização:
•  Vegetais de folha verde escura (espinafres, couve, 

nabiças/grelo de nabo)
• Tomate, Cenoura
• Citrinos (laranja, limão, tangerina, clementina)
• Frutos vermelhos (framboesa, mirtilo, amora)
• Cereais integrais (trigo, aveia, centeio)
• Frutos oleaginosos (noz, amêndoa, avelã)

Diminuição da acuidade visual:
•  Vegetais de folha verde escura (espinafres, couve, 

nabiças/grelo de nabo)
• Tomate, Cenoura
• Citrinos (laranja, limão, tangerina, clementina)
• Frutos vermelhos (framboesa, mirtilo, amora)

Alterações do paladar:
•  Coentros, salsa, pimenta, picante, canela, alecrim, 

tomilho, orégãos, manjericão, hortelã, baunilha, sumo 
de limão

Alteração da função cardiovascular e aumento 
de doenças cardiovasculares:

•  Vegetais de folha verde escura (espinafres, couve, 
nabiças/grelo de nabo)

• Citrinos (laranja, limão, tangerina, clementina)
• Frutos vermelhos (framboesa, mirtilo, amora)
• Cereais integrais (trigo, aveia, centeio)
• Frutos oleaginosos (noz, amêndoa, avelã)
• Lacticínios com pouca gordura (Leite, iogurte, queijo)
• Evitar alimentos muito salgados como fritos, refeições 
pré-feitas, conservas, molhos e patês e bolos.
•  Privilegiar fontes proteicas como o peixe e as carnes 

brancas.

Alteração das capacidades cognitivas:
•  Vegetais de folha verde escura (espinafres, couve, 

nabiças/grelo de nabo) 
• Citrinos (laranja, limão, tangerina, clementina)
• Frutos vermelhos (framboesa, mirtilo, amora)
• Cereais integrais (trigo, aveia, centeio)
• Frutos oleaginosos (noz, amêndoa, avelã)
• Leguminosas (grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas)
• Lacticínios com pouca gordura (Leite, iogurte, queijo)
•  Privilegiar fontes proteicas como o peixe e as carnes 

brancas.

Alterações da cavidade oral:
•  Lacticínios com pouca gordura (Leite, leite em pó, 

iogurte, queijo)

DIMINUIÇÃO DA FUNÇÃO 
IMUNITÁRIA E DE CICATRIZAÇÃO: 
Aumentar a ingestão de 
antioxidantes, privilegiando o 
consumo de alimentos ricos em 
polifenóis, vitaminas C e E e de 
vitamina B6 e zinco, através do 
consumo de vegetais de folha 
verde escura, tomate, citrinos, 
frutos vermelhos, cereais integrais 
e frutos oleaginosos.

DIMINUIÇÃO  
DA ACUIDADE VISUAL:  
Aumentar a ingestão de 
antioxidantes.

ALTERAÇÕES DO PALADAR:  
Recorrer a especiarias e ervas 
aromáticas para estimular o 
apetite e reduzir o açúcar e o sal 
adicionado.

ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO 
CARDIOVASCULAR E 
AUMENTO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES:  
Apostar num consumo regular 
de ácido fólico, vitaminas B6, 
B12, C e E e ácidos gordos 
polinsaturados n-3 e fitoquímicos 
adequando o consumo de vegetais 
de folha verde escura, gordura de 

A atividade física é uma importante aliada 
no controlo do peso e na manutenção da 
massa muscular e óssea, mas também 
no controlo do açúcar no sangue e 
das gorduras sanguíneas (colesterol 
e triglicéridos). Para além disso, o 
exercício físico vai promover a perda 
de massa gorda visceral, diminuindo 
a insulinorresistência, melhorando o 
controlo das glicemias. 
A prática de exercício físico regular 
ajuda a manter a função muscular, a 
flexibilidade, e a capacidade neuro-

motora, proporcionando maior aptidão 
funcional e destreza na realização 
das rotinas diárias. Por outro lado 
traz melhorias para a aptidão cardio-
respiratória e cognitiva, podendo até 
ter um papel bastante importante na 
prevenção da demência.
Assim, recomenda-se uma prática 
de exercício físico de 30 minutos de 
atividade de intensidade moderada (ex. 
caminhada) distribuído por, pelo menos, 
5 dias por semana ou sessões de 20 
minutos de intensidade vigorosa (ou uma 

EXERCÍCIO FÍSICO
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 Envelhecer com saúde

origem vegetal, citrinos, frutos 
vermelhos, cereais integrais, 
frutos oleaginosos, lacticínios 
com pouca gordura e privilegiar 
fontes proteicas como o peixe, as 
carnes brancas e as leguminosas.

ALTERAÇÃO DAS CAPACIDADES 
COGNITIVAS:  
Apostar num consumo regular 
de alimentos ricos em ácido 
fólico, riboflavina, tiamina e 
vitaminas B12 e C por aumento 
do consumo de vegetais de folha 
verde escura, citrinos, frutos 
vermelhos, cereais integrais, 
frutos oleaginosos, leguminosas, 
lacticínios com pouca gordura 
e privilegiar as fontes proteicas 
como o peixe e as carnes 
brancas.

ALTERAÇÕES  
DA CAVIDADE ORAL:  
A diminuição da produção de 
saliva e a perda de dentição é 
frequente nesta faixa etária. 
Por isso, deverão existir alguns 
cuidados especiais como um 
aumento do consumo de água e 
de líquidos e a textura/humidade 
dos alimentos/refeições. Se tiver 

dificuldade em ingerir sólidos, 
adaptar a refeição à consistência 
pastosa ou líquida. Passar a 
carne, o peixe ou os ovos na 
sopa e acrescentar leite em pó 
às confeções culinárias são boas 
práticas para garantir um aporte 
proteico adequado. Não pôr de 
parte as leguminosas que, para 
além de serem uma boa fonte 
de proteína, fibra, vitaminas e 
minerais, também podem ser 
acrescentadas e passadas. Os 
iogurtes e o queijo fresco podem 
representar uma excelente fonte 
proteica alternativa à carne, ao 
peixe e aos ovos.

Existem outras recomendações 
que se aplicam a qualquer 
pessoa, independentemente  
da sua idade:

• Evitar adicionar sal aos 
alimentos (atenção ao sal 
adicionado na confeção e às 
saladas) ou alimentos muito 
salgados como fritos, refeições 
pré-feitas, conservas, molhos, 
patês e bolos.

• Substituir a manteiga por 
manteiga sem sal, creme vegetal 
ou azeite.

A hidratação também 
não pode ser 
negligenciada, uma 
vez que a pessoa idosa 
está em maior risco de 
desidratação, devido 
à diminuição da sede 
e consequente baixa 
ingestão de líquidos e/ou 
ao aumento das perdas 
de água (por infeção, 
demência, uso de 
medicação que provoque 
a perda de fluídos como 
os diuréticos, laxantes, 

entre outros). 
Na idade avançada, 
é frequente que a 
perceção da sede 
diminua. Assim, é 
importante garantir que 
se ingira pelo menos 
1,5 litros de água por 
dia, mesmo se não 
sentir sede. Poderá 
substituir a água por 
bebidas alternativas 
como os chás, águas 
aromatizadas ou as 
tisanas sem açúcar. 

Em suma, é importante 
que não fiquemos de 
braços cruzados perante 
o avanço da idade. Há 
alterações que podem 
ajudar a contrariar a 
tendência natural do 
envelhecimento, mesmo 
que pareçam pequenas 
e que tenham poucos 
resultados numa fase 
inicial. 
Sabemos que nem todas 
as pessoas envelhecem 
da mesma forma e 
todos conhecemos 

exemplos de pessoas 
que, com idades 
avançadas, mantêm a 
sua independência.
A ideia é nunca desistir. 
Nunca é tarde para fazer 
boas mudanças e nada 
melhor do que adotar o 
mais cedo possível, um 
estilo de vida saudável 
e ativo para atrasar 
a progressão das 
alterações fisiológicas 
do envelhecimento, e 
preservar a autonomia e 
qualidade de vida.

combinação das duas) com a mesma 
frequência. Aconselha-se ainda a prática 
de exercícios de treino de equilíbrio, 
flexibilidade e força, 2 a 3 vezes por 
semana.
No sentido de obter um aconselhamento 
mais adequado e uma melhor 
orientação, sugere-se que se comece 
por realizar as atividades de forma suave 
e ir progredindo conforme a tolerância 
individual, de preferência com o apoio 
de um instrutor especializado e/ou 
consultando um fisiologista do exercício.

HIDRATAÇÃO

RESUMO
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bolachas
conheça e compare 

AUTORA:
lúcia narciso
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Apdp  

 Para comparar 
rótulos visualize 
sempre a 
informação por 100 
g do mesmo tipo de 
alimento.

 Existem quatro 
aspetos a ter em 
conta quando está 
a escolher uma 
bolacha, que são 
as quantidades de: 
açúcar, gordura, 
fibra e sal. Não 
irá ser totalmente 
vantajoso se 
escolher uma 
bolacha com pouco 
ou nenhum açúcar 
mas com muita 
gordura.

 Menos açúcar, 
gordura e sal e 
mais fibra será uma 
boa combinação.

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

Conheça a importância de comer bolachas com moderação. Veja como 
menos açúcar, gordura e sal e mais fibra será uma boa combinação. 

bolacha wafEr bauNilha bolacha iNtEgral

oPçõEs MENos saudávEis oPçõEs Mais saudávEis

36 g 27 g  
GORDuRA

1,6 g  
FIbRA

0,5 g  
SAL

bolacha coM rEchEio dE chocolatE bolacha dE água E sal

bolacha Maria  bolacha dE Milho 

1 Informação nutricional retirada de um rótulo dos 
alimentos, em março de 2018

 

AçúCAR

37 g 14 g  
GORDuRA

6 g  
FIbRA

0,8 g  
SALAçúCAR

0,5 g 0,9 g  
GORDuRA

2,7 g  
 FIbRA

0,7 g  
SALAçúCAR

5 g 11 g  
GORDuRA

3,5 g  
 FIbRA

1,5 g  
SALAçúCAR

 8,1 g  14 g  
GORDuRA

8,5 g  
FIbRA

1,4 g  
SALAçúCAR

23 g 11 g  
GORDuRA

2,4 g  
FIbRA

0,95 g  
SALAçúCAR

os valores apresentados 
referem-se a 100 g de 
alimento e não à quantidade 
apresentada nas imagens. 
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Plano alimentar para uma 

pessoa com diabetes em 

hemodiálise

Fique com exemplos de menus alimentares. As sugestões 
apresentadas não dispensam o aconselhamento com um 
nutricionista.

Com a crescente 
prevalência 
da diabetes, 

frequentemente associada 
à hipertensão arterial, à 
doença cardiovascular 
e ao envelhecimento 
da população, tem-se 
observado também um 
aumento da prevalência da 
Insuficiência Renal Crónica 
(IRC). A IRC associada 
à diabetes instala-
se de forma gradual, 
assintomática, evoluindo 
para a perda da função 
renal, com necessidade de 
tratamento dialítico ou de 
transplante.

No que diz respeito 
à alimentação, ambas 
as condições implicam 
cuidados específicos. A 
alimentação de uma pessoa 
com diabetes tem de 
assegurar um bom controlo 
da glicemia, do colesterol, 
dos triglicéridos, da 
pressão arterial e permitir 
atingir/manter um peso 
saudável. Por outro lado, 

as pessoas em programa 
regular de hemodiálise têm 
necessidade de controlar 
o consumo de alimentos 
ricos em sódio, fósforo 
e potássio, bem como a 
ingestão de líquidos. Deste 
modo, conciliar as várias 
recomendações alimentares 
pode, por vezes, suscitar 
dúvidas e/ou dificuldades 
e constituir um desafio 
difícil de ultrapassar. 
Por exemplo, enquanto 
normalmente a pessoa com 
diabetes é aconselhada a 
aumentar o consumo de 
fibra através do aumento 
da ingestão de hortícolas, 
de leguminosas e de fruta, 
no caso do insuficiente 
renal, estes são alimentos 
que devem ser consumidos 
com moderação pois são 
extremamente ricos em 
potássio.
Assim, a alimentação de 
uma pessoa com diabetes 
em programa regular 
de hemodiálise deve 
ser equilibrada, variada 

e repleta de alimentos 
nutritivos e deliciosos. 
Escolhas acertadas e 
algumas mudanças simples 
na alimentação podem 
melhorar a qualidade 
de vida da pessoa com 
diabetes em hemodiálise. 

EXEMPLOS DE PLANOS 
ALIMENTARES
A seguir conheça três 
exemplos de planos 
alimentares para uma 
pessoa com diabetes 
em programa regular 
de hemodiálise, com o 
objetivo de responder a 
três situações diferentes 
da rotina diária: um dia 
sem tratamento, um dia 
com tratamento e um 
dia do fim de semana. As 
recomendações alimentares 
devem sempre ser 
personalizadas a cada caso, 
pelo que as sugestões aqui 
fornecidas não dispensam o 
aconselhamento com o seu 
(sua) nutricionista.
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Menu 1
MENU PARA UM DIA SEM TRATAMENTO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
ENERGIA: 2108 KCAL  •  PROTEÍNA: 111 G  •  HIDRATOS DE CARBONO: 192 G  
•  POTÁSSIO: 2363 MG  •  FÓSFORO: 1190 MG  •  SÓDIO: 1923 MG   
•  LÍQUIDOS: 500 ML  •  EQUIVALENTES DE HIDRATOS DE CARBONO: 16

PEQUENO-ALMOÇO
• 1 Pão de mistura (aprox. 70 g) com 
azeite (2 colheres de sopa)
• 200 ml de leite com café (130 ml de leite 
meio gordo + 70 ml de café/descafeinado 
de máquina ou de cafeteira, sem açúcar)

MEIO-DA-MANHÃ
• Puré de pera com requeijão (modo de 
preparação em nota)

ALMOÇO
•  Arroz de polvo – 4 colheres tipo 
escumadeira

Sugestão: Substitua o sal por coentros.
• 1 Pires de salada (2 folhas de alface, 3-4 
rodelas de pepino e 1 rodela de cebola)
• 1 Rodela de ananás/abacaxi.
Sugestão: Pode adicionar um pouco de 
canela e raspa de lima.
Se sentir sede, beba apenas meio copo 
de água, chá ou água aromatizada com 
por ex. 1 rodela de limão, hortelã e 
canela (100 ml).

LANCHE
• Papas de aveia (modo de preparação 
em nota)

JANTAR
• Hambúrguer de peru grelhado (do 
tamanho da palma da mão)
• Chips de batata-doce no forno (modo de 
preparação em nota)
• 1/3 do prato raso com espinafres 
salteados com alho
Se sentir sede, beba apenas meio copo 
de água, chá ou água aromatizada com 
por ex. 1 rodela de limão, hortelã e 
canela (100 ml).

CEIA
• 1 Iogurte de soja natural, não açucarado

NOTAS
PURÉ DE PERA COM REQUEIJÃO
Ingredientes:  
1 Pera
½ Requeijão magro (60 g)
Q.b. folhas de hortelã
Q b. canela
Modo de preparação: Lavar a pera, 
descascá-la e cortá-la em pedaços 
pequenos. Seguidamente, cozê-la em 
água com folhas de hortelã. Depois de 
cozida, transformar a pera em puré (sem 
utilizar a água da cozedura) e de seguida 
misturá-la com o requeijão. Servir 
polvilhado com canela.

PAPAS DE AVEIA
Ingredientes:  
Flocos de aveia finos (2 colheres de 
sopas cheias)
Bebida de amêndoa (100 ml) - pode optar 
por outra bebida vegetal como por ex. 
bebida de arroz ou de aveia
Canela (1 colher de chá rasa) - opcional
1 Casca de limão
Mel (1 colher de sobremesa rasa)
Modo de preparação: Juntar os flocos 
de aveia, a casca de limão e a canela 
numa taça e misturar com a bebida de 
amêndoa. Colocar o preparado num 
tacho e, mexendo sempre, cozinhar 
em lume brando até engrossar. Como 
alternativa, levar ao micro-ondas em 
potência máxima durante 2 minutos e 
meio (a meio da cozedura pode parar o 
micro-ondas uma ou duas vezes para 
mexer as papas de forma a ficarem mais 
cremosas). Antes de servir, adicionar o 
mel e polvilhar com um pouco mais de 
canela.

CHIPS DE BATATA-DOCE
Ingredientes:  
1 Batata-doce (130g)
Azeite (2 colheres de sopa)
Q.b. tomilho
Modo de preparação: Lavar, descascar 
e cortar a batata-doce em fatias finas. 
Forrar um tabuleiro com papel vegetal e 
dispor as batatas de modo a não ficarem 
sobrepostas. Temperar com o azeite e 
tomilho a gosto. Levar ao forno, a 160 
graus, até cozinharem.

QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA  
(PARA DOENTE EM HEMODIÁLISE)

POTÁSSIO 2.000 - 3.000 MG

FÓSFORO 800 - 1.200 MG

SÓDIO 2.000 - 3.000 MG



Menu 2
MENU PARA UM DIA DE TRATAMENTO (TURNO DA NOITE)

PEQUENO-ALMOÇO
• 1 Pão de centeio (aprox.70 g) com 2 
claras de ovo mexidas
Sugestão: Adicione uma colher de sopa 
de azeite na frigideira.
• 150 ml de café/descafeinado de 
máquina ou de cafeteira, sem açúcar

MEIO-DA-MANHÃ
• 1 Iogurte sólido, meio-gordo, natural ou 
de aromas, não açucarado
Sugestão: Se gostar pode adicionar 
canela a gosto.

ALMOÇO
• 1 Posta de salmão (de tamanho médio) 
assada no forno com cebola
Sugestão: Tempere com sumo de um 
limão, azeite e alecrim.

• Arroz de açafrão com pimenta preta e 
coentros (4 colheres de sopa)
• 1/3 do Prato raso de grelos de nabo 
salteados em azeite e alho
Se sentir sede, beba apenas meio copo 
de água, chá ou água aromatizada com 
por ex. 1 rodela de limão, hortelã e 
canela (100 ml).

LANCHE 
Antes de ir para o tratamento
• 1 Peça de fruta cozida (ex.: 1 pera ou 
maçã)
Sugestão: Se gostar, pode adicionar um 
pouco de canela.
• 1 Tosta de trigo simples, sem sal

REFEIÇÃO DURANTE O TRATAMENTO 
• 1 Pão de mistura (aprox. 70g) com 

1 bife de peru ou frango (de tamanho 
médio) grelhado
Sugestão: Tempere o bife com 
manjericão e adicione 1-2 folhas de 
alface.
• 150 ML DE CHÁ, SEM AÇÚCAR

CEIA
Ao chegar a casa
• 1 Iogurte sólido, meio-gordo, natural 
ou de aromas, não açucarado
• 1 Peça de fruta (ex: 1 tangerina ou 2 
ameixas ou 8 cerejas)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
ENERGIA: 1862 KCAL  •  PROTEÍNA: 90 G  •  HIDRATOS DE CARBONO: 150 G  •  POTÁSSIO: 2507 MG  •  FÓSFORO: 1103 MG  •  SÓDIO: 
2007 MG  •  LÍQUIDOS: 400 ML  •  EQUIVALENTES DE HIDRATOS DE CARBONO: 12,5

Se tem o hábito de manter a sua 
refeição do jantar após o tratamento, 
siga a seguinte sugestão:

REFEIÇÃO DURANTE O TRATAMENTO
•  1 Pão de mistura (aprox.70 g) com 
um pouco de creme vegetal para 
barrar
• 1 Iogurte sólido, meio gordo, natural 
ou de aromas, não açucarado

JANTAR
• Peito de peru picado (do tamanho da 
palma da mão)
• Puré de mandioca (4 + ½ colheres de 
sopa)
• 1 Pires de salada (rúcula e 3-4 
rodelas de pepino)
Se sentir sede, beba apenas 
meio copo de água, chá ou água 
aromatizada com por ex. 1 rodela de 
limão, hortelã e canela (100 ml).

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
ENERGIA: 2188KCAL  •  PROTEÍNA: 92 G  •  HIDRATOS DE CARBONO: 196 G  •  
POTÁSSIO: 2516 MG  •  FÓSFORO: 1142 MG  •  SÓDIO: 2021 MG  •  LÍQUIDOS: 350 ML •  
EQUIVALENTES DE HIDRATOS DE CARBONO: 16

QUANTIDADE DIÁRIA RECOMENDADA  
(PARA DOENTE EM HEMODIÁLISE)

POTÁSSIO 2.000 - 3.000 MG

FÓSFORO 800 - 1.200 MG

SÓDIO 2.000 - 3.000 MG

Nutrição e hemodiálise

Diabetes  31   



32  Diabetes

Menu 3
Menu para DoMingo ou SegunDa-feira (intervalo MaiS longo SeM trataMento)

Pequeno-Almoço
• 1 Pão de mistura (aprox. 70 g) com ½ 
queijo fresco pequeno
• 100-150 ml de bebida de aveia, sem 
adição de açúcar

meio-dA-mAnhã
• 1 Iogurte sólido, meio-gordo, natural ou 
de aromas, não açucarado
Se gostar, pode adicionar canela a gosto.

Almoço
• Medalhão de Pescada no forno com 
alho esmagado
Sugestão: Use raspa de limão e regue 
com sumo de limão, vinho branco q.b. (20 
ml) e azeite (3 colheres de sopa)
• Couscous cozido (5 colheres de sopa 
rasas)
• ½ Manga (aprox. 110 g)
Se sentir sede, beba apenas meio copo 
de água ou chá ou água aromatizada 
com por ex. 1 rodela de limão, hortelã e 
canela (100 ml).

lAnche
• 100 ml de chá ou infusão, sem açúcar
• 1 Panqueca (modo de preparação em 
nota)
• 10 Framboesas a acompanhar a 
panqueca

JAntAr
• Costeleta de borrego média na frigideira 
com ervas de Provence
Sugestão: Junte também 1 alho com 
casca (espalmar o alho), 2 colheres de 
sopa de azeite e por fim regue com sumo 
de limão.
• 1 Pires de salada (2 folhas de alface e 2 
tiras de pimento)
• Massa cozida (5 colheres de sopa)
Se sentir sede, beba apenas meio copo 
de água ou chá ou água aromatizada 
com por ex. 1 rodela de limão, hortelã e 
canela (100 ml).

ceiA
• ½ Pão de mistura (aprox. 35 g) com 1 
fatia de fiambre de aves

notAS
panqueca
ingredientes:  
2 Claras de ovo
Flocos de aveia finos (1 colher de sopa)
2 Gotas de essência de baunilha
1 Pitada de canela
Azeite (1 colher de sopa)
Modo de preparação: Numa tigela 
misturar as claras de ovo com a aveia, 
as gotas de baunilha e a canela. Aquecer 
uma frigideira anti-aderente pequena 
(pode untar a frigideira com 1 gota 
de azeite) e colocar a mistura. Deixar 
cozinhar 1-2 minutos e virar o lado da 
panqueca. Deixar mais alguns minutos 
até a panqueca estar pronta.

inFormAção nutricionAl
ENErGIA: 1658 KCAl  •  ProtEíNA: 96 G  •  HIDrAtoS DE CArboNo: 136 G  •  PotáSSIo: 2136 MG  •  FóSForo: 1170 MG   
•  SóDIo: 1886 MG  •  líqUIDoS: 450 Ml  •  EqUIvAlENtES DE HIDrAtoS DE CArboNo: 11,5

quAntidAde diáriA recomendAdA  
(PArA doente em hemodiáliSe)

potáSSio 2.000 - 3.000 MG

fóSforo 800 - 1.200 MG

SóDio 2.000 - 3.000 MG

Aprenda a comer bem
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PEDISILK™ MEDICAL 
TRATA E PROTEGE

DOS FUNGOS NAS UNHAS

PUBLIRREPORTAGEM

Tratamento Antifúngico para unhas de PediSilk™ Medical  
oferece uma fórmula patenteada que trata as unhas  

com fungos, promove a regeneração da unha e ainda previne  
a propagação da infeção. Os resultados são visíveis após oito dias.

PediSilkTM Medical é um dispositivo médico para tratamento antifúngico das unhas. Apenas para uso externo. Não usar em pele ferida.  
Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização. Se for diabético, por favor, consulte o seu médico antes da utilização par avaliar a situação.

Para mais informações www.pedisilk.pt

O QUE É UMA ONICOMICOSE
Uma onicomicose é uma doença infeciosa causada por fungos, 
sendo responsável por mais de metade das patologias que afetam 
as unhas. Nos últimos anos tem-se verificado um aumento do 
número de infeções fúngicas ungueais.

ONDE SÃO MAIS USUAIS AS ONICOMICOSES
Uma onicomicose ocorre com maior frequência nas unhas dos 
pés, porque estas unhas dos pés geralmente são confinadas a um 
ambiente escuro, quente e húmido, dentro dos sapatos e, também, 
porque a circulação sanguínea é mais lenta na zona dos pés 
(quando comparada com a das mãos), o que dificulta que o sistema 
imunológico detete e elimine a infeção.

O QUE É PEDISILK™ MEDICAL
PediSilk™ Medical é um novo dispositivo médico para o tratamento 
e prevenção de onicomicoses (dermatófitos, leveduras e fungos). 
Este gel pode ser usado no tratamento das unhas dos dedos dos 
pés e das mãos e está indicado no tratamento de onicomicoses 
ligeiras a moderadas. 

 A TRIPLA AÇÃO DE PEDISILK™ MEDICAL
Trata as unhas com fungos graças à sua fórmula patenteada que 

cria um ambiente pouco favorável ao desenvolvimento de fungos.
Promove a regeneração e melhora a aparência das unhas 

infetadas.
Previne a propagação da infeção ao criar uma película que evita 

a disseminação da infeção para unhas saudáveis.
Adicionalmente, PediSilkTM Medical Tratamento Antifúngico, contém 
1,5-Pentanediol, um ingrediente com ação hidratante, que em 
combinação com a glicerina e abrótano, contém propriedades 
nutritivas e regenerativas que promovem a recuperação da unha  
e o crescimento de unhas saudáveis.

RESULTADOS RÁPIDOS
Os primeiros resultados são visíveis após oito dias de tratamento. 
Melhora a descoloração da unha, ficando menos amarela e mais 
macia e com um aspeto mais natural.

SEM DANIFICAR A UNHA
A fórmula de PediSilk™ Medical trata as unhas sem as danificar 
porque a sua fórmula não possui compostos ácidos, não necessita 
limar a unha ou aplicar pensos, diminuindo assim a probabilidade 
de irritação da pele.

novo
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Legume da época

VITAMINAS A E C
A couve portuguesa é 
rica em vitaminas A e C. 
Desta forma contribui 
para uma pele saudável 
e para a proteção do 
organismo contra 
infeções, reforçando o 
sistema imunitário.

BAIXO VALOR CALÓRICO 
Por apresentar um 
baixo valor calórico, 
a couve portuguesa 
merece ser integrada 
na alimentação diária. 
Note que 100 g de couve 
portuguesa cozida 
contém apenas 27 kcal. 

RICA EM CÁLCIO
A couve portuguesa é 
uma boa fonte de cálcio. 
O cálcio é um mineral 
indispensável para a 
formação e manutenção 
dos ossos, dos dentes e 
é essencial para a ação 
dos músculos. 

FONTE DE POTÁSSIO
É um legume que 
contém muito potássio. 
Como vasodilatador, 
o potássio contribui 
para o controlo da 
pressão arterial e 
previne acidentes 
cardiovasculares. 

COMO 
CONSERVAR
À temperatura 
ambiente
 
     ou

no frio:  
até uma semana

DICAS

 a couve para ser 
consumida deve 
estar viçosa, com 
uma coloração 
uniforme, verde 
vivo.

 acompanha 
pratos de carne 
e de peixe. É 
saboreada de 
várias formas, 
como cozida, 
estufada ou 
gratinada.

 É a couve mais 
utilizada no cozido 
à portuguesa e 
na tradicional 
sopa de feijão 
com couve. o 
bacalhau com 
couve portuguesa 
é outro prato de 
eleição.

Couve portuguesa
Fique a saber mais sobre a também designada couve tronchuda, 
ou penca, um alimento muito comum na mesa dos portugueses. 

Composição nutriCional por 100 g 

A 
couve 

portuguesa é 
resistente e cresce 

em abundância 
em todo o país

Calorias 
31 kcal
proteínas  
2,2 g

Hidratos de Carbono 
3,5 g
gordura 
0,4 g

Adaptado de Tabela da Composição dos Alimentos, Instituto Ricardo Jorge 

TexTo: MIChELLE TOMÁS FoTograFia RICARDO POLÓNIO _ LIVINg ALLOwED
Produção e FoodsTyLing RITA AMARAL DIAS _ LIVINg ALLOwED



INGREDIENTES 
 1 colher de sopa de azeite
 100 g de cebola
 700 g de couve-flor média
 80 g de alho francês
 50 g de batata-doce média 
 Sal q.b.
 2 colheres de sopa de coentros picados

PREPARAÇÃO
1  Numa panela ferva a água. Quando a água 
estiver a ferver, junte as cebolas, a couve-
flor, o alho francês e a batata-doce partidas 
aos quartos e adicione o azeite à panela.

2  Tempere a água com sal a gosto, tape a 
panela e deixe os legumes cozinhar em lume 
brando.

3  Quando os legumes e a batata estiverem 
cozidos, deixe ferver mais 5 minutos.

4  Passe o preparado pela varinha mágica 
até ter uma consistência aveludada.

5  Sirva o creme polvilhado com os coentros. 

(4 PESSOAS)

Aprenda a comer bem

COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

77 
kcal

 10 g 
hidratos  

de carbono

3 g 
proteínas

3 g 
gordura



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

Culinária
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RECEITAS DE CLÁUDIA D' ANDRADE NUTRICIONISTA

AVELUDADO DE COUVE-FLOR 
E COENTROS



LOMBO DE PESCADA EM 
PAPELOTES COM CURGETE  
E BATATA DOCE
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COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

173 
kcal

24 g 
hidratos de 

carbono

20 g
proteínas

10 g 
gordura

 INGREDIENTES 
 1 lombo de pescada (100 g)
 50 g de curgete fatiada
 50 g de cebola laminada
 80 g de batata doce
 Sumo de 1 limão
 1 colher de sopa de azeite 
 2 dentes de alho
 Coentros picados

PREPARAÇÃO  
1  Preaqueça o forno a 180º C.

2  Descasque a batata doce e corte-a no sentido do 
comprimento. Coloque as batatas no centro de um
tabuleiro de ir ao forno onde previamente colocou uma 
folha de alumínio.

3  Regue a batata com 1 colher de sopa de azeite e 
alho.

4  Coloque o lombo de pescada em cima das batatas e 
tempere-o com sal, pimenta, sumo de meio limão,  
1 dente de alho e coentros.

5  Corte a curgete e a cebola às rodelas. Disponha 
os legumes em cima do lombo de pescada e tempere 
com pimenta, sumo de meio limão, 1 dente de alho e 
coentros.
6  Envolva os alimentos com o papel de alumínio.

7  Leve ao forno cerca de 40 minutos.

1 DOSE

Culinária
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PENNE INTEGRAL COM FRANGO 
E ESPINAFRES NO FORNO
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COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

254 
kcal

25 g 
hidratos de 

carbono

20 g 
proteínas

8 g 
gordura

INGREDIENTES 
 150 g de peito de frango
 50 g de cebola picada
 2 dentes de alho
 250 ml de natas de soja light
 140 g de massa integral em cru
 1 colher de sopa de azeite
 80 g de espinafres 
 1 gema de ovo 

PREPARAÇÃO
1  Coloque a massa a cozer numa panela com água 
a ferver. Coloque uma pitada de sal e de azeite na 
água.

2  Noutra panela refogue o azeite, cebola, alho 
e espinafres. Deixe refogar até o alho e a cebola 
estarem corados.

3  Parta o frango em tiras e adicione à panela. Deixe 
cozinhar.

4  Adicione o pacote de natas de soja light. Pode 
temperar com pimenta e alho. Deixe apurar. 

5  Envolva a massa na mistura e coloque numa 
travessa.

6  Bata uma gema de ovo numa tigela. Distribua a 
gema do ovo na superfície da travessa.

7  Coloque a travessa no forno com o grill ligado 
para gratinar o topo.

(4 PESSOAS)

Culinária
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INGREDIENTES 
 1 saqueta de gelatina 0% de açúcares adicionados
 2 iogurtes naturais magros sem açúcar adicionado
 1 colher de sopa de adoçante
 3 folhas de gelatina
 1 clara de ovo
 250 g de morangos
 1 folha de hortelã

PREPARAÇÃO
1  Num tacho coloque 500 ml de água a ferver e verta 
a saqueta de gelatina. Deixe dissolver bem.

2  Depois de bem misturada, retire do lume e junte-
lhe 250ml de água fria.

3  Verta para uma taça e deixe solidificar no frio.

4  Coloque as folhas de gelatina em água fria durante 
10 minutos.

5  Escorra as folhas de gelatina e derreta-as em 
água quente ao lume com 2 colheres de sopa de 
água.

6  Bata as claras em castelo até estarem bem firmes.

7  Envolva as folhas de gelatina nas claras em 
castelo. 

8  Passe os morangos pela varinha mágica até obter 
uma mistura homogénea.

9  Numa tigela, adicione aos morangos triturados 
com os iogurtes e junte as claras em castelo.
Envolva tudo.

10  Na taça da gelatina já solidificada no frio, deite o 
preparado da mousse e decore com morangos
inteiros e uma folha de hortelã.

11  Leve ao frigorífico no mínimo 3 horas.

(4 PESSOAS)

COMPOSIÇÃO 
NUTRICIONAL  
(média por pessoa)

80  
kcal

9,5 g 
hidratos de 

carbono

10 g 
proteínas

1g 
gordura
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MOUSSE DE MORANGOS 
COM GELATINA
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Viver bem a diabetes

«A dança tem este 

condão de nos 

fazer perder  

o controlo.» 

 João Fanha, bailarino, tem diabetes tipo 1



Feliz é 

 quem dança
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Benefícios da dança

Ganhe energia e mexa o corpo ao som da música. Porque dançar 
pode ser uma forma de exercitar e de gerir melhor a diabetes. 

TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO

Na sala do Ateneu da Madre 
de Deus em Lisboa, os 
bailarinos João Fanha 

e Raquel Santos dançam com 
harmonia, contagiando quem 
está em seu redor. «A dança tem 
este condão de nos fazer perder 
o controlo», sorri João Fanha. 
A diabetes tipo 1 não o impede 
de fazer o que mais o apaixona 
– dançar. «Eu tenho de fazer 
exercício físico todos os dias na 
minha vida, a atenção ao corpo 
é uma constante. A dança é uma 
expressão básica que nos faz ter 
mais cuidado com o corpo, o que 
pode ser uma grande ajuda para a 
diabetes». 

João é licenciado em pintura 
pela Faculdade de Belas Artes 
de Lisboa, onde frequentou 
também o Mestrado em Educação 
Artística. Tem desenvolvido 
trabalho na área das artes e 

na dinamização de atividades 
culturais. É ainda professor de 
dança e foi o criador do Núcleo 
de Dança e do Grupo de Dança da 
Academia Musical do Lumiar.

Também formada em pintura, 
Raquel começou no ballet clássico 
aos sete anos e atualmente dança, 
juntamente com João Fanha, 
salsa, mambo e cha cha cha. 
Adicionalmente, o par desenvolve 
um trabalho focado em técnicas 
de condução e improvisação, com 
influências do tango argentino 
e dança contemporânea. João e 
Raquel dedicam-se ainda aos 
ritmos latinos, quizomba e danças 
sociais.
 
O QUE A DANÇA FAZ AO CORPO 
«As danças a par mudam 
radicalmente a forma de nos 
relacionarmos, até mesmo dentro 
da cidade», explica João Fanha, 

acrescentando: «É onde as pessoas 
mais precisam de chegar às outras 
de alguma maneira porque se 
sentem mais isoladas».

João Fanha conta-nos que 
muitos alunos aparecem-lhes 
«cheios de vontade de dançar», 
mas «sentem na pele o peso do 

A dança é uma 

expressão básica 

que nos faz ter 

mais cuidado com 

o corpo, o que pode 

ser uma grande 

ajuda para a 

diabetes.
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estigma do pé de chumbo», 
avança o bailarino. «Costumo 
dizer que a dança é uma 
expressão básica como outra 
qualquer - não é preciso ser um 
cantor profissional para cantar!».  

Defensor acérrimo da 
democratização da dança, João 
Fanha considera também a 
sua atividade principal, uma 
forma de fazer arte. «Qualquer 
pessoa pode ter uma experiência 
artística na dança», adiciona 
o bailarino. «Há também uma 
expressão teatral nas danças a 
par. É um teatro da relação entre 
feminino e masculino».

Na cultura cabo-verdiana ou 
brasileira, por exemplo, é fácil 
observar que as pessoas se 
deixam levar facilmente pelo 
ritmo da música e pela dança, 
descreve João Fanha. «Na nossa 
cultura valorizamos muito o que 

os outros estão a pensar de nós. 
Há um controlo social muito 
grande do que se deve fazer com 
o corpo e em relação à dança. Há 
um preconceito na relação que se 
tem com o corpo», avança. 

O certo é que dançar faz 
bem – ao corpo e à alma. 
Raquel Santos acrescenta: 
«Dançar é uma atividade 
muito completa. Permite-nos 
conectar com a outra pessoa, a 
música descontrai-nos, o que 
nos faz bem». E conclui: «Para 
mim, dançar é uma forma de 
relacionarmos o mundo físico 
com o mundo espiritual, porque 
a dança também sempre teve esse 
papel».

CANTARES E DANÇARES DO 
FOLCLORE PORTUGUÊS
Uma dança a par típica é o 
folclore, manifestação da cultura 

 Dançar é uma 

atividade muito 

completa. A música 

descontrai-nos, o 

que nos faz bem.
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«As danças e os cantares 

alegram a vida de quem faz 

parte do Rancho Folclórico As 

Macanitas, na Tercena.»
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popular portuguesa que existe 
em várias regiões do país e até 
pelo mundo. As danças e os 
cantares alegram a vida de quem 
faz parte do Rancho Folclórico 
«As Macanitas», na Tercena, em 
Oeiras.

Natural de Castelo Branco, 
Maria da Graça Monteiro, de 58 
anos, explica o que lhe agrada no 
rancho: «Distraímo-nos uns com 
os outros. Brincamos muito». 
Ensaiam uma vez por semana, o 
que a faz sentir bem e «manter 
a cabeça ocupada», refere Maria 
da Graça, que tem diabetes há 16 
anos.

«Parado não é comigo», avança, 
por seu turno, Manuel Lourenço 
de Almeida, de 67 anos, natural 
da Beira Alta, com diabetes há 
mais de uma década. «Ponho 

os outros a dançar. É dito pelos 
próprios médicos que a dança 
é das melhores ginásticas que 
se fazem.» A esposa, Anabela 
Almeida, também faz parte do 
grupo: «Cantar faz bem. Estar no 
rancho dá alegria. Faz-nos não 
pensar em tudo o que se passa 
com a nossa vida diariamente. 
Aqui esqueço-me que estou 
doente.»

A DANÇA TRAZ SENTIDO À VIDA
Elementos d’ As Macanitas são 
também Joaquim Peres, de 75 
anos, natural de Barcarena, e 
Maria Eugénia Santos, de 62 
anos. Nenhum dos dois tem 
diabetes e ambos acham que a 
dança lhes traz sentido à vida.

Fundado em 1990, por 
Fernando Silva, o Rancho 

Folclórico «As Macanitas» 
está muito habituado a viajar. 
«Este ano estamos a preparar 
uma ida aos Açores, em São 
Miguel», explica José Monteiro, 
presidente da Direção da 
Associação Cultural de Tercena, 
continuando: «Já fomos à 
Áustria, Brasil, a Espanha várias 
vezes, as atuações fora são 
sempre bem-vindas».
Crianças, adolescentes, adultos e 
séniores – o grupo inclui várias 
idades. Para os mais novos, o 
folclore pode ser uma atividade 
interessante para «ocuparem 
o tempo livre», defende José 
Monteiro. 

A ARTE DO MOVIMENTO 
«Folie à 3» é o nome da peça 
que Luiz Gamito e Paula Freitas 

 «Cantar faz bem. Dá alegria. Faz-nos 
não pensar em tudo o que se passa 
com a vida. Aqui esqueço-me que 
estou doente.»  
Anabela Almeida, 67 anos 

 «É dito pelos próprios médicos que 
a dança é das melhores ginásticas que 
se fazem.»  
Manuel Lourenço de Almeida, 67 anos

 «Aqui sinto-me muito aliviada. 
Distraímo-nos uns com os outros. 
Brincamos muito.» 
Maria da Graça Monteiro, 58 anos



estão a ensaiar no Instituto de 
Formação, Investigação e Criação 
Teatral (IFICT), situado na Rua 
da Bica do Sapato, em Lisboa. 

Luiz Gamito conta-nos que a 
inspiração pela dança surgiu na 
infância. «A minha mãe começou 
a dançar comigo quando eu era 
criança e daí ter ficado o vínculo 
em relação à música e à dança», 
conta-nos o ator. «Eu tenho uma 
irmã mais nova e dançávamos 
um com o outro. Nós dançámos 
o verdadeiro rock and roll 
americano.» Foi em 1968 que 
o também médico psiquiatra 
(entrevista na pág. 64) fundou 
o Clube de Tango em Lisboa. 
«Exatamente neste instituto, 
porque eu tinha consciência que 
o tango argentino, o verdadeiro 
tango, não era conhecido em 
Portugal». 

Como refere Gamito, a dança 
tem a vantagem de estar quase 
sempre associada à «alegria» e 
menos à tristeza - a não ser que 
haja esse objetivo no contexto da 

performance. Outra mais-valia é 
que a dança, «pelo seu conteúdo 
emocional forte, pode facilitar a 
adesão ao exercício», acrescenta.

 
SOM E CORPO EM SINTONIA
Questionado sobre o efeito 
positivo que a dança pode ter 
nas pessoas, Luiz Gamito avança: 
«Quando a pessoa consegue 
ajustar-se àquilo que ouve, do 
ponto de vista rítmico e da 
experiência dos movimentos, 
há um encontro entre dois 
mundos: o mundo do som e o 
mundo do corpo. O som ouve-

se cá fora, e nós podemos, com 
o nosso corpo, adequar a nossa 
realização pessoal, através de 
um movimento. Quando o som 
ou a música se ligam àquele 
movimento, o vínculo está 
estabelecido, e há prazer!» 
Apaixonado pela dança e também 
convicto de que esta é uma 
expressão fundamental, Luiz 
Gamito conclui, dizendo: «Não 
há dúvida que a dança aparece 
como um elemento primordial 
no desenvolvimento do ser 
humano».

Quando a pessoa consegue ajustar-se 

àquilo que ouve, do ponto de vista rítmico 

e da experiência dos movimentos, há um 

encontro entre dois mundos: o mundo do 

som e o mundo do corpo.

50  Diabetes

«Folie à 3» é o nome da peça que Luiz Gamito e Paula Freitas estão a ensaiar no IFICT.»
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Atividade física      

     lazere

Viver bem a diabetes

Vem aí o bom tempo. Inspire-se na natureza  
e exercite o corpo, aproveitando para relaxar.

Exercitar o corpo é essen-
cial para a saúde e o con-
trolo da diabetes. Quando 
podemos fazer exercício 

em espaços exteriores, a experiên-
cia pode ser ainda mais agradável. 
Fique com algumas sugestões, 
aliando atividade física e lazer.

GINÁSTICA AO AR LIVRE
Promova o bem-estar para si 
próprio e mais qualidade de vida, 
praticando ginástica ao ar livre. Se 
mora perto de Lisboa, participe nos 
“Sábados Desportivos” da APDP. 
Orientadas por um profissional de 
exercício físico, as sessões são rea-
lizadas mensalmente, no Parque da 
Quinta das Conchas, destinando-se 
a pessoas com diabetes e acom-
panhantes. Sendo a inatividade 
física um dos fatores de risco mais 
importantes para o aparecimento e 
o desenvolvimento da diabetes tipo 
2, o objetivo das sessões ao ar livre 
é a promoção de exercício, inde-
pendentemente da sua idade, sexo 

ou capacidade física. Junte-se a 
esta iniciativa e faça exercício, num 
ambiente descontraído e familiar. A 
participação é gratuita, das 10h às 
12.30h, através de inscrição prévia 
(telefone: 21 381 61 12).

JOGOS E ATIVIDADES 
EM JARDINS 
Os parques e jardins são ideais para 
correr, brincar e passear. Aproveite 
o sol para conviver com amigos, 
vizinhos ou familiares, organizando 
caminhadas e passeios em espaços 
públicos. 
Se tiver oportunidade, organize 
brincadeiras com as crianças do seu 
círculo familiar ou de amizades. 
Aos mais novos, ensine-lhes jogos 
tradicionais (como a macaca, saltar 
à corda ou jogar às escondidas), 
pois pratica-se assim o exercício 
físico, de forma lúdica e divertida. 
Outra prática poderá ser alugar 
campos - de futebol, ténis, basque-
tebol ou outra modalidade do seu 
agrado - para uma hora de diversão 

entre amigos ou colegas de traba-
lho.
Em suma, saia mais de casa e dedi-
que tempo a atividades lúdicas, das 
quais possa tirar prazer e alegria.

CAMINHADAS  
À BEIRA-MAR
Se puder caminhar à beira-mar, 
desfrute dos diversos benefícios 
que a praia pode trazer para a sua 
saúde. Caso possa fazê-lo com 
companhia, aproveite, pois é ainda 
mais compensador.

PASSEIOS COM  
O CÃO NO PARQUE
Ter um cão exige dedicação. Levá-
-lo a passear é uma tarefa diária. 
Caso tenha oportunidade, expe-
rimente sair de casa com tempo 
e fazer um trajeto maior do que o 
habitual, mais desafiante. Se a sua 
condição física o permitir, esta é 
uma forma de tornar-se ainda mais 
ativo, ganhando energia para o dia 
a dia.

TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES 



MEDICAÇÃO EM 
SEGURANÇA

Deve medir 
a glicemia 
regularmente 
segundo as 
recomendações do 
seu médico. 

Proteja a 
medicação e 
o medidor da 
glicemia contra 
agentes externos 
como a luz 
solar e a água e 
mantenha-os em 
local fresco e seco.

CUIDADOS 
A TER 

 Antes de iniciar 
qualquer atividade, 
deve fazer exercícios 
de aquecimento 
durante 5 a 
10 minutos, 
particularmente se 
não tem por hábito 
a prática desportiva 
regular. 

 Não pratique 
exercício com 
demasiado calor. 
Entre as 11h30 e as 
17h procure espaços 
com sombra.

  Use roupas leves e 
de algodão.

  Use chapéu e 
óculos de sol.

 Beba água. 

  Cuide da sua 
alimentação.

Atividade física      

     lazer
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Atividade física e lazer

Aproveite o sol para conviver com 

amigos, vizinhos ou familiares, 

organizando caminhadas e passeios 

em espaços públicos. 



EXPLORAR NOVAS ROTAS
Sozinho ou em grupo, a pé ou de bicicleta, 
aproveite o tempo livre para explorar novas 
rotas, diferentes das habituais do seu quoti-
diano. Quebre as rotinas e experimente novos 
itinerários. Em viagem (e se quiser, até no dia 
a dia), use um podómetro para contabilizar os 
passos e anote a informação no seu livro de 
registos relacionados com a diabetes. 
Quando planear uma viagem, organize rotei-
ros pedestres. Esta é uma estratégia utilizada 
por muitos viajantes, que combinam turismo 
e algum exercício físico, trazendo boa dispo-
sição e energia para as suas viagens.

RELAXAR NO MEIO AQUÁTICO
Desfrute do meio aquático para aumentar os 
níveis de atividade física. Faça piscina livre 
ou escolha uma modalidade aquática, como 
a natação ou a hidroginástica, desfrutando 

dos seus benefícios para a saúde, como viver 
com menos stress, ter melhor disposição 
física e mental, alcançar uma melhoria dos 
indicadores de saúde (como a glicemia ou o 
colesterol). 

EXPERIÊNCIAS  
NA NATUREZA 
Em territórios de natureza, explore atividades 

desportivas e de lazer em Portugal ou fora 

do país. Saídas como passeios a cavalo ou 

modalidades como arborismo, por exemplo, 

são exemplos de vivências que podem ser 

interessantes e contribuir para o bem-estar 

físico, emocional e para a partilha de experi-

ências únicas. Com a chegada do bom tempo, 

poderá experimentar uma atividade náutica, 

por exemplo, canoagem, caiaque ou mergulho.
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Com base nas 
recomendações 
da Organização 
Mundial de Saúde:
 

 Dos 5 aos 17 
anos, incluir 
diariamente 
jogos, desportos, 
educação física ou 
exercício em
contexto de 
atividades 
familiares, 
escolares e 
comunitárias.

 Dos 18 aos 64 
anos, introduzir 
rotinas de 
atividade física 
durante as 
deslocações 
diárias (por 
exemplo, 
caminhar 
ou andar de 
bicicleta), tarefas 
domésticas, 
jogos, desportos 
ou exercícios 
planeados no 
âmbito familiar  
e atividades na 
comunidade.

 A partir dos 65 
anos, incluir
atividade física 
durante o 
tempo de lazer,  
deslocações, 
tarefas 
domésticas, 
atividades no 
contexto familiar 
e na comunidade.

QUANTA 
ATIVIDADE 

FÍSICA DEVE 
FAZER 

Viver bem a diabetes
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Viver Bem a Diabetes

Lidar com a 

menopausa

A menopausa – período que se segue 
à idade fértil na mulher – surge em 
média por volta dos 50 anos, mas 

existem variações. Pode ser um processo de 
transição fisiológico (normal) ou surgir em 
consequência de uma intervenção cirúrgica. 
Nas mulheres submetidas a cirurgia em que 
foram retirados os ovários (ooforectomia) 
esta transição pode ser abrupta e por isso os 
sintomas podem surgir de forma intensa. 

Os sintomas mais frequentes são os 

“afrontamentos”, os “calores/transpiração 
noturnos”, as alterações do humor e a 
diminuição da lubrificação vaginal – 
“sentir-se seca nas relações sexuais”. O 
aumento de peso associado ao aumento de 
deposição de tecido adiposo abdominal, 
leia-se “barriguinha” que não existia 
antes, e a alteração da qualidade do sono – 
“dormir mal, acordar cansada”- são outros 
dos sintomas frequentemente sentidos, mas 
subestimados. 
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LISA FERREIRA 
VICENTE

GINECOLOGISTA
OBSTETRA DA APDP

Fique com conselhos e 
estratégias para viver bem 
o período após a idade fértil.
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Lidar com a menopausa

Lidar com a 

menopausa

É importante ter consciência de que a menopausa  

existe e criar estratégias para contrariar ou atenuar  

as alterações que este estado fisiológico produz.

ENTÃO O QUE FAZER?
Quando não existem sintomas que 
interfiram na qualidade de vida, não é 
necessário fazer tratamento. Contudo, 
é importante manter os cuidados com a 
alimentação – para não aumentar de peso 
–, os cuidados com a pele – porque vai 
continuar a envelhecer –, manter ou criar 
hábitos de exercício físico e ingestão de 
cálcio (com laticínios, vegetais de folha 
verde ou amêndoas, por exemplo). Tal 
como usamos cremes hidratantes para 
a face ou para o corpo, também a vagina 
precisa de hidratação. Sem isso, muitas 
vezes torna-se seca e muda a flora vaginal 
(microbioma vaginal). Estes factos tornam 
mais frequentes o aparecimento de infeções 
vaginais e/ou urinárias. E este cuidado é 
importante mesmo para as mulheres que 
não têm uma vida sexualmente ativa.  

Ou seja, mesmo que não existam sintomas 
“típicos de menopausa”, de facto, o corpo 
vai continuar o seu processo fisiológico 
de envelhecimento. É importante ter 
consciência de que é um facto real (“a 
menopausa existe”) e criar estratégias para 
contrariar ou atenuar as alterações que este 
estado fisiológico produz. Na atualidade 
uma mulher quando atinge a menopausa 
está ainda, muitas vezes, numa fase ativa e 
produtiva da sua vida. E por isso, tal como 
pode precisar de óculos para ler perto, pode 
ter de introduzir novos hábitos na sua vida. 

Quando a menopausa “vem associada” 

a outros sintomas, então há que os tratar.  
Tal como se tratam dores de cabeça ou 
azia. Hoje em dia acredita-se em fazer 
tratamento individualizado. Ou seja, tratar 
a mulher considerando os seus sintomas, 
o seu estado de saúde, os seus fatores de 
risco, respeitando a forma como pensa e o 
seu ritmo de vida. 

Os afrontamentos, a diminuição da 
lubrificação vaginal (às vezes já com dor nas 
relações sexuais), de humor e do ritmo de 
sono, podem ser facilmente tratadas com 
terapêutica hormonal. A forma de o fazer 
tem de ser definida em consulta, com base 
na história clínica e em alguns exames. 
Não existem “truques” ou terapêuticas 
que resultem com todas as mulheres. Mas 
hoje em dia já existem muitas opções de 
tratamento que resultam numa melhoria da 
qualidade de vida e na modificação destes 
sintomas.

Então na prática o que fazer, se está ou 
acha que está em menopausa?
Não se render. Hoje em dia, com uma 
esperança de vida de mais de 80 anos, 
uma mulher em menopausa tem ainda 
muitos anos de vida pela frente. Aceitar a 
menopausa como uma etapa de vida. Mudar 
o que é preciso mudar. Marcar uma consulta 
para discutir de forma individualizada o que 
fazer. E se acha que é “conversa de revista”, 
esqueça. Pense na quantidade de mulheres 
que produzem trabalho útil, inventivo e 
essencial nesta idade. Eu lembro-me de 
vários exemplos. 

1
Cuide a sua 
alimentação. 
Assegure a 
ingestão de 
cálcio (laticínios, 
vegetais de 
folha verde ou 
amêndoas).

2
Controle o peso.

3
Faça exercício 
físico.

4
Mantenha 
os cuidados 
com a pele. 
Use cremes 
hidratantes para 
a face ou para o 
corpo.

5
Evite infeções 
vaginais e/
ou urinárias (a 
vagina precisa de 
hidratação).

 
CONSELHOS 

ÚTEIS
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Viver bem a diabetes

Atualmente existem 

programas de rastreio 

a nível nacional com o 

objetivo de diagnosticar 

a doença precocemente.
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Controlo e vigilância

A retinopatia é uma 
complicação da diabetes 
e aparece mesmo quando 
não estão presentes 
sintomas para alertar para 
a sua presença. 

PORQUE APARECE A 
RETINOPATIA
Isto acontece porque o 
aumento da glicemia no 
sangue provoca alterações 
nos pequenos vasos 
sanguíneos do olho, 
danificando a retina. 
Quando a doença já se 
encontra num quadro 
avançado, pode causar 
sintomas como visão 
turva, manchas ou perda 
súbita de visão por 
hemorragia.

CUIDADOS A TER
É fundamental o controlo 
da diabetes através de um 
estilo de vida saudável 

e da vigilância médica 
adequada. Atualmente 
existem programas de 
rastreio a nível nacional 
com o objetivo de 
diagnosticar a doença 
precocemente. Os 
programas de prevenção 
da doença e a orientação 
da pessoa para centros 
especializados, quando 
se justifica, são medidas 
que têm permitido a 
melhoria do controlo da 
retinopatia. 

TRATAMENTOS DA 
RETINOPATIA
Atualmente, os 
tratamentos realizados 
para dar resposta a esta 
doença são cada vez mais 
eficazes e desenvolvidos, 
tais como: tratamentos 
com laser, medicamentos, 
injeção intraocular, e 
cirurgias. 

TER DIABETES PODE AFETAR

A VISÃO?
A retinopatia é uma complicação da diabetes que pode comprometer a saúde 
ocular. Saiba quais os cuidados que deve ter e as recomendações a seguir.
ESCRITO POR ANA MARGARIDA MARQUES  COM DEPOIMENTOS DE VITOR GENRO OFTALMOLOGISTA DA APDP

CONTROLAR A 
DIABETES
Os hábitos de vida 
saudável permitem 
retardar o aparecimento 
e a progressão das 
complicações da diabetes:

1  Faça uma alimentação 
saudável. 

2  Pratique exercício 
físico.

3  Tome a medicação 
recomendada pela sua 
equipa de saúde.

4  Faça os exames 
solicitados pelo seu 
médico. 

5  Realize o rastreios 
de retinopatia de forma 
regular.

FACTOS SOBRE A 
RETINOPATIA 
1  A retinopatia diabética é 

uma complicação da diabetes 
mellitus.

2  Esta doença constitui 
uma das principais causas de 
perda grave de visão.

3  Atualmente existem 
programas de rastreio a 
nível nacional com o objetivo 
de diagnosticar a doença 
precocemente.

4  Os programas de 
prevenção da doença e a 
orientação da pessoa para 
centros especializados, 
quando se justifica, são 
medidas que têm permitido 
a melhoria do controlo da 
retinopatia. 
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TODOS OS MESES OS NOSSOS ESPECIALISTAS RESPONDEM ÀS SUAS QUESTÕES.
Partilhe as suas dúvidas connosco através do email revista@apdp.pt

Nos dias que correm, 
fala-se muito 
dos “problemas 

da tiroide”, das suas 
implicações, e de repente 
parece que muitas pessoas 
têm uma doença tiroideia. 
Mas porque será? Há mais 
indivíduos com doenças 
da tiroide hoje em dia? Há 
alguma maneira de evitar 
o seu desenvolvimento? A 
resposta é quase sempre 
não. A maioria das doenças 
tiroideias não pode ser 
evitada com nenhuma 
mudança de comportamento. 
Embora não se possa reportar 
dados estatísticos antigos, 
provavelmente não existe um 
maior número de pessoas 
com doenças da tiroide, mas 
antes um maior número de 
pessoas diagnosticadas.
Em primeiro lugar, é 
fundamental esclarecer 
quais são as doenças da 
tiroide de que estamos a 
falar. As mais frequentes 
são a patologia nodular e 
as alterações da função 
tiroideia: o hipotiroidismo e 
o hipertiroidismo. (ver caixa) 
No caso dos nódulos da 

tiroide, nem sempre existe 
uma causa estabelecida. 
Mas sabe-se que são mais 
frequentes quando há história 
familiar, havendo portanto 
uma causa genética que 
favorece o seu aparecimento; 
outra causa conhecida e 
relativamente frequente é o 
deficiente aporte de iodo que 
pode causar bócio (aumento 
da glândula tiroideia) e 
formação de nódulos. Já 
foram realizados estudos em 
Portugal que demonstraram 
um défice significativo de 
aporte de iodo em várias 
regiões do país. Desde 
então, tem sido reforçada 
a necessidade de utilizar 
sal iodado na alimentação 
de forma a garantir a 
ingestão deste nutriente em 
quantidades suficientes.

O hipotiroidismo é a 
alteração da função tiroideia 
mais frequente e a causa 
mais prevalente é autoimune, 
a chamada tiroidite crónica 
linfocítica, que causa 
destruição da glândula e 
diminuição da produção 
da hormona tiroideia. 
Também é causada por uma 

predisposição genética e 
portanto, pode atingir vários 
indivíduos da mesma família. 

O hipertiroidismo consiste 
no excesso de produção de 
hormona tiroideia. A causa 
mais frequente nos jovens 
é autoimune, e nos idosos 
é a presença de um ou 
mais nódulos tóxicos que 
produzem autonomamente 
hormona tiroideia. 

Existem múltiplas causas 
de doença tiroideia, e 
algumas evitáveis, contudo 
a maioria não depende de 
fatores ambientais. Assim, 
recomenda-se o rastreio 
nos indivíduos com sintomas 
sugestivos de disfunção 
tiroideia ou patologia nodular.

A maioria 

das doenças 

tiroideias não 

pode ser evitada 

com nenhuma 

mudança de 

comportamento.

CAUSAS E FATORES

PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

AS DOENÇAS DE TIROIDE 
EVITAM-SE?

CAROLINA NEVES
MÉDICA 

ENDOCRINOLOGISTA 
NA APDP

OUTRAS 
CAUSAS:

 Hipotiroidismo:
A cirurgia 
tiroideia, a falta 
ou excesso de 
iodo, a exposição 
a radiações e 
a utilização de 
fármacos como 
lítio, amiodarona 
ou interferão. 

 Hipertiroidismo:
Exposição a dose 
excessiva de iodo 
presente em 
medicamentos 
e em alimentos 
como algas, 
marisco, peixe 
ou sal iodado. 
A tireotoxicose 
(aumento 
dos níveis de 
hormona tiroideia 
na circulação 
sanguínea) pode 
ter como origem 
um episódio de 
tiroidite (infeção 
viral da tiroide) 
ou toma de 
dose excessiva 
de levotiroxina 
utilizada no 
tratamento do 
hipotiroidismo.
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A diabetes melitus 
(DM) é uma doença 
complexa que pode 

afetar vários órgãos, em 
especial aqueles em que a 
sua vascularização depende 
de vasos de pequeno calibre 
como o olho e o rim. O rim 
funciona como um filtro que 
remove do sangue as toxinas 
produzidas diariamente pelo 
nosso corpo, e elimina-as 
pela urina. Elementos de 
grandes dimensões, como as 
proteínas, não atravessam o 
filtro. 

Na diabetes, os níveis 
elevados de açúcar danificam 
este filtro, permitindo que as 
proteínas como a albumina 
passem para a urina. Com o 
passar do tempo estas são 
eliminadas em quantidades 
cada vez maiores, o que 
vai prejudicar o normal 
funcionamento dos rins. 
A destruição dos rins pela 
diabetes tem a designação 
de doença renal diabética 
e representa cerca de 30% 
das causas de insuficiência 
renal crónica em Portugal. 
Nos casos mais graves 
pode levar a necessidade 

de tratamentos como a 
hemodiálise ou a dialise 
peritoneal ou de transplante 
de rim. Nos doentes diabéticos 
é essencial o rastreio da 
doença renal diabética. Este 
faz-se anualmente através da 
identificação de albumina na 
urina. A deteção de pequenas 
quantidades de albumina na 
urina (albuminúria) identifica 
a fase mais precoce da doença 
renal diabética e permite 
adotar medidas para evitar 

ou atrasar a sua progressão.  
Estas consistem na adoção 
de um estilo de vida saudável 
com dieta pobre em sal e 
açúcar, evicção tabágica e a 
prática de atividade física e no 
seguimento médico regular 
para otimização do controlo 
glicémico e controlo da tensão 
arterial e albuminúria.

Estas medidas permitem 
proteger não só a saúde dos 
rins como de todos os órgãos 
afetados pela diabetes.   

CONTROLO E RASTREIO

PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

A DIABETES PODE PREJUDICAR 
A SAÚDE DOS SEUS RINS?

ANA CATARINA 
GASPAR 

INTERNA DA 
FORMAÇÃO 

ESPECIFICA DE 
NEFROLOGIA DO 
HOSPITAL PROF. 

DOUTOR FERNANDO 
FONSECA E MÉDICA 

RESIDENTE NA 
NEPHROCARE APDP

RASTREIO DA 
DOENÇA RENAL 
DIABÉTICA:

 Os doentes com 
diagnóstico de 
diabetes tipo 1 
devem iniciá-lo 5 
anos apos o início 
da doença. 

 Na Diabetes 
tipo 2 este 
rastreio deve ser 
realizado à data do 
diagnóstico.



Viver bem a Diabetes

Tipos de 

neuropatia diabética

A diabetes pode dar origem a 
complicações, sendo uma delas a 
neuropatia (lesão dos nervos).

O aumento da glicose no sangue 
(hiperglicemia) é uma das causas mais 
importantes desta complicação. Mas 
há outras causas que se associam à 
hiperglicemia. O estabelecimento da 
neuropatia pode ser tão lento que nas 
fases iniciais pode não dar sintomas nem 
sinais. Mais tarde, pode dar sintomas, 
como adormecimento ou dor, sobretudo 
nas extremidades dos membros, ao nível 
das pernas e dos pés. Também pode 
provocar alterações da função motora e da 
sensibilidade. A extremidade das mãos pode 

ser igualmente atingida, dando origem a 
alterações semelhantes às dos pés.

Os sintomas podem variar de acordo com o 
tipo da lesão das fibras nervosas afetadas.

É possível prevenir a neuropatia ou atrasar 
o seu desenvolvimento, graças a um bom 
controlo da diabetes, através de um estilo 
de vida saudável (alimentação e atividade 
física, não fumar e evitar bebidas alcoólicas) 
e cumprindo o tratamento farmacológico 
adequado. 

Há quatro tipos principais de neuropatia:

1. Polineuropatia simétrica distal 
A polineuropatia simétrica distal pode atingir 
as pernas e os pés, bem como os braços e as 
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Compreenda melhor esta complicação da diabetes. Saiba que um bom controlo 
da glicemia ajuda a prevenir a sua evolução, garantem os especialistas.

JOSÉ LUÍS MEDINA
ENDOCRINOLOGISTA 
MEMBRO DA APDP

O aumento da glicose no 

sangue é uma das causas mais 

importantes da neuropatia.



ALGUNS 
FATORES  
DE RISCO 

  Deficiente 
controlo da 
glicose no 
sangue

  Duração da 
diabetes

 Lesão nos rins

  Sobrecarga de 
peso

 Tabagismo
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Tipos de neuropatia diabética

Manter a glicose no sangue em valores próximos  

do normal é a melhor forma de prevenir e de evitar  

a progressão desta complicação. 

EM RESUMO

  Coma de forma 
saudável. 
 Não fume. 
 Vigie o peso. 
  Faça passeios 
diários. 
  Não abuse do 
álcool. 
  Vigie os pés 
todos os dias. 
  Consulte 
regularmente o 
seu médico.

 

mãos. Pode manifestar-se 
por dores locais, sensação de 
adormecimento ou picadas 
ou queimadura, perda da 
sensibilidade tátil, fraqueza 
muscular, perda de reflexos 
(por exemplo, o reflexo 
aquiliano), perdas de equilíbrio 
e da coordenação motora e 
problemas graves nos pés, como 
úlceras, infeções, deformidade e  
dores das articulações. 

2.  Lesão do sistema nervoso 
autónomo

O sistema nervoso 
autónomo controla vários 
órgãos que funcionam 
independentemente da 
vontade, como o coração, 
os intestinos e o estômago 
(paralisia do estômago, 
diarreias), o aparelho genital 
e urinário (afeta a ereção do 
pénis, paralisia da bexiga, 
incontinência urinária). A 
seguir descrevemos algumas 
alterações que são devidas 
a atingimento do sistema 
nervoso autónomo:
•  Baixas de glicose 

(hipoglicemia sem aviso);
• Obstipação ou diarreia;
•  Náuseas, vómitos, 

enfartamento, dificuldades 
na deglutição;

• Secura vaginal;
•  Aumento ou redução da 

sudação;
•  Baixa da pressão arterial 

(hipotensão) quando se 
levanta (postural);

•  Coração com “pulsações” 
mais rápidas mesmo em 
repouso;

•  Dificuldades no 
ajustamento visual da luz 
para ambiente escuro.

3.  Amiotrofia diabética, 
neuropatia proximal  
ou femural

A amiotrofia diabética, 
neuropatia proximal ou 
femural afeta os músculos 
das coxas, nádegas, 
“bochechas” ou pernas. É 
mais frequente na diabetes 
tipo 2 ou nos diabéticos mais 
idosos. Os sintomas são 
habitualmente unilaterais 
podendo melhorar com o 
passar do tempo.
Alguns sintomas ou sinais:
•  Dores súbitas intensas, na 

coxa, nádega ou ancas;
•  Dificuldade em levantar-

se a partir da posição de 
sentado, perda de peso.

4.  Mononeuropatia, 
neuropatia focal

A mononeuropatia, 
neuropatia focal corresponde 
a uma lesão específica na 
face, tronco ou pernas. É de 
aparecimento súbito, mais 
em idosos. As dores podem 
ser muito intensas. Pode 
haver visão dupla ou dores 
oculares. Paralisia facial. 
Também dores no pé, coxa, 
tórax ou abdómen. Pode 
haver outras causas, por 

exemplo, compressão de um 
nervo.

CAUSAS DA NEUROPATIA 
Em geral, verifica-se lesões 
dos nervos e/ou dos vasos 
sanguíneos. As causas da 
neuropatia podem ser: 
exposição prolongada a níveis 
elevados de glicose no sangue, 
lesões dos capilares dos 
nervos, duração da doença e 
idade avançada.

Existem outros fatores 
causais, como: inflamação 
dos nervos, fatores genéticos, 
tabaco e álcool.

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES 
São complicações relacionadas 
com a neuropatia: úlceras 
nos pés ou pernas (evitar 
andar descalço, “fugir” de 
aquecedores, lareiras ou 
botijas de água quente, vigiar 
os pés todos os dias); infeções 
urinárias e incontinências; 
impotência no homem; 
alteração da lubrificação 
vaginal.

CONSELHOS
Manter a glicose no sangue em 
valores próximos do normal 
é a melhor forma de prevenir 
e de evitar a progressão desta 
complicação. Coma de forma 
saudável. Não fume. Vigie o 
peso. Faça passeios diários. 
Não abuse do álcool. Vigie os 
pés todos os dias. Consulte 
regularmente o seu médico.



PERFIL 
Luiz Gamito é um 
prestigiado Médico 
Psiquiatra, tendo sido 
presidente do Colégio 
de Psiquiatria da 
Ordem dos Médicos. 
Figura pública 
multifacetada, é 
também ator. Fundou 
o Clube Tango de 
Lisboa. Foi diretor 
do Hospital Júlio de 
Matos, onde exerceu, 
a par da atividade 
clínica, uma ação 
cultural intensa, 
como as conferências 
“Conversas no 
Parque”. Colabora 
regularmente 
nos meios de 
comunicação social.  
É sócio e um amigo  
da APDP.
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Viver bem a diabetes

A entrevista decorreu no 
Instituto de Formação, 
Investigação e 

Criação Teatral (IFICT), 
onde conversámos com 
Luiz Gamito sobre como 
gere a vida artística e a sua 
prática clínica. E sobre como 
a expressão corporal é uma 
necessidade do ser humano, 
beneficiando a saúde.

Tem uma longa experiência 
clínica enquanto psiquiatra 
e um percurso artístico 
interessante. No dia-a-dia 
como gere as duas áreas? 
Eu sempre quis ser médico. E 
aquela especialidade médica 
que tinha possibilidade de 
poder compatibilizar estes 
dois mundos (medicina 
e cultura) só era uma – a 
Psiquiatria. Em ambos os 
casos, o objeto de estudo 

é o ser humano e o seu 
comportamento. Esta 
especialidade apareceu como 
um ponto de encontro entre 
elas.
Qual a vantagem de as 
pessoas se expressarem 
corporalmente?
Desde cedo percebi que o 
movimento é algo muito 
importante na vida de 
qualquer pessoa. A primeira 
coisa que um ser vivo faz 
quando nasce - não é mamar, 
como se costuma dizer - é 
mexer-se! É aquilo a que 
a psicologia designa como 
atividade geral ou atividade 
espontânea. O ser vivo antes 
de chorar, antes de mamar, 
antes de tudo, tem atividade 
espontânea. O movimento 
é o primeiro elemento que 
nos carateriza a todos nós 
como seres vivos. Ora se 

este é o nosso primeiro 
elemento, a nossa primeira 
característica demonstrada no 
nosso encontro com a vida, é 
porque deve ser importante. 
Não deve ser uma coisa 
com um valor secundário. 
Além de que nós sabemos 
e aprendemos ao longo da 
história e com a medicina 
em geral que o movimento 

«O mundo chega 
até nós sem 
sairmos do sofá»
A opinião do psiquiatra Luiz Gamito que alerta para a 
importância do movimento e do exercício nas nossas vidas.

ENTREVISTA A LUIZ GAMITO

TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES
FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO

O movimento 

é o primeiro 

elemento que 

nos carateriza  

a todos nós 

como seres 

vivos.
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Entrevista



EXERCÍCIO  
E SAÚDE
«Se queremos ser 
mais saudáveis, 
temos de incluir 
o movimento e 
o exercício nas 
nossas vidas.»

«O exercício deve 
ser feito de acordo 
com o interesse da 
pessoa.»

DIZER NÃO AO 
SEDENTARISMO 
«Na nossa 
sociedade atual, o 
tempo é escasso 
para as pessoas 
relaxarem e 
poderem dançar, 
caminhar, 
movimentar-se. O 
mundo chega até 
nós sem sairmos 
do sofá!»
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Viver bem a diabetes

é importante para trazer 
benefícios ao organismo. 
Se queremos ser mais 
saudáveis, temos de incluir 
o movimento e o exercício 
nas nossas vidas.

Na maioria dos casos, a 
diabetes está relacionada 
com o facto de as pessoas 
estarem paradas, 
precisamente. 
Na nossa sociedade atual, 
o tempo é escasso para 
as pessoas relaxarem e 
poderem dançar, caminhar, 
movimentar-se. O mundo 
chega até nós sem sairmos 
do sofá! Para o nosso corpo, 
que a primeira coisa que 
faz é mexer-se, esta é uma 
contradição.  
Cada vez mais, a linguagem 
verbal domina praticamente 
a comunicação entre 
os seres humanos e a 
linguagem não-verbal é 
relegada para um plano 
secundário. Eu acho que 
qualquer pessoa beneficia da 
expressão corporal.

E o exercício é fundamental.
Não há dúvida nenhuma 
que o exercício faz bem. E 
o exercício deve ser feito 
de acordo com o interesse 
da pessoa. Sabemos 
obviamente que, do ponto 

de vista bioquímico, 
o exercício permite a 
libertação de determinadas 
hormonas que o próprio 
sistema nervoso e endócrino 
produz e que esses produtos 
químicos são necessários 
para conferirem bem-estar 
à pessoa. São parecidos 
com outras substâncias 
exógenas que podemos 
usar para conseguir bem-
estar. Fazemos exercício e 
conseguimos de forma mais 
barata aceder a substâncias 
internas que produzem o 
nosso bem-estar.

É amigo e sócio da APDP. 
A APDP tem um modelo 
multidisciplinar, onde inclui 
a área de saúde mental.
Os técnicos de saúde mental 
devem ajudar a pessoa a 
eliminar fatores de stress 
ou pelo menos a saber 
lidar com esses fatores de 
stress o melhor possível 
para enfrentarem melhor a 
sua doença. Para algumas 
pessoas, a diabetes acaba 
por ter uma dimensão mais 
negativa do que noutras 
pessoas que conseguem 
lidar melhor com a sua 
realidade. E aí temos de 
saber atuar para ajudarmos 
a promover uma melhor 
qualidade de vida.

 Fazemos exercício e conseguimos 

de forma mais barata aceder 

a substâncias internas que 

produzem o nosso bem-estar.

SAÚDE MENTAL  
E DIABETES
«Os técnicos de 
saúde mental 
devem ajudar a 
pessoa a eliminar 
fatores de stress 
ou pelo menos a 
saber lidar com 
esses fatores de 
stress o melhor 
possível para 
enfrentarem 
melhor a sua 
doença.»
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A sua APDP

Saiba mais sobre a Consulta da Diabetes da Clínica da APDP, a cargo de uma equipa 
multidisciplinar orientada pelo médico João Filipe Raposo.
TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES FOTOS LUÍS RIBEIRO
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APOIO INTEGRADO 
À PESSOA COM DIABETES

CONSULTA DE DIABETES 

O diretor clínico da APDP, João 
Filipe Raposo, apresenta-nos a 
Consulta de Diabetes que oferece 

aos utentes um apoio integrado e 
multidisciplinar.

Em que consiste a Consulta de Diabetes?
A consulta está centrada na pessoa com 
diabetes e no seu cuidador. Pretende-
se dar um suporte completo à rede de 

cuidados dessa pessoa e por isso é que a 
consulta também está articulada com os 
processos de formação, nomeadamente 
com cursos promovidos pela APDP. Por 
exemplo, se uma criança com diabetes 
necessita de apoio na sua escola, nós 
oferecemos formação à equipa escolar. 
Se uma pessoa idosa está num centro 
de dia, por exemplo, também aqui existe 
uma oferta formativa para os cuidadores 

nos lares, de maneira a dar todo o apoio 
integrado por forma a capacitar essas 
pessoas para o tratamento da diabetes. 

Qual o principal objetivo desta consulta?
A Consulta de Diabetes pretende fazer 
o apoio multidisciplinar à pessoa 
no sentido de otimizar o plano de 
tratamentos para que esta possa gerir 
o melhor possível a sua diabetes. 

«Queremos estar sempre 

à frente nas soluções 

tecnológicas e nas soluções 

de apoio à distância.»
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Acontece na APDP

Procuramos ter a melhor solução em 

inovação, que represente um salto 

significativo no padrão de cuidados às 

pessoas com diabetes.

CONSULTA DE DIABETES

 Médicos
    • Ana Filipa Novais Lopes
    • Ana Luísa Costa
    • Bruno Almeida
   •  Carolina Neves
    • Cristina Rogado
    • Fernanda Gonçalves
    • Fernando Graça
    • Francisco do Rosário
   •  Isabel Osório
    • João Filipe Raposo
    • José Boavida
    • Laura Guerra
    • Luís Gardete Correia
    • Luísa Pereira
    • Maria João Mendes
    • Odete Pantaleão
    • Rui Duarte
    • Teresa Laginha

 Enfermeiros
    • Ana Cristina Paiva
    • Andreia Oliveira
    • Andreia Rebola
    • Débora Faria
    • Duarte Matos
    • Dulce Ó
    • Helena Nunes
    • Isabel Correia
    • Lurdes Serrabulho
    • Lúcia Zacarias
    • Mariana Pires
    • Marina Dingle
    • Márcia Leitão
    • Mário Pestana 
    • Tiago Ribeiro 
    • Tiago Silva 

 Nutrição
    • Ana Pereira
    • Lúcia Narciso

    • Margarida Barradas
    • Maria João Afonso
    

 Administrativos
    • Anabela Gaspar
    • Augusto Sales
    • Bruno Durão
    • Carla Brito
    • Celeste Oliveira
    • Cláudia Morais
    • Fátima Rita
    • Helena Lousa
    • Sofia Pereira

 Auxiliares de ação médica
    • Carmen Duarte
    • Conceição Jesus
    • Helena Monteiro
    • Soraia Sopa

Aquilo que se faz numa consulta é a 
individualização do plano de tratamento 
por uma equipa e o que queremos é que 
o utente saia da consulta e, ao fim de um 
tempo que não é determinado, possa 
ser referenciado para o seu médico de 
família já melhor compensada e com as 
ferramentas necessárias para continuar 
a gerir bem a sua diabetes. 

A quem se dirige a Consulta de 
Diabetes?
Qualquer pessoa com diabetes pode 
vir à consulta da APDP. O utente pode 
ser acompanhado no Serviço Nacional 
de Saúde e o seu médico de família 
faz a referenciação para a APDP, o que 
representa a maior parte das pessoas. 
Ou então já sabe que tem diabetes e 
nesse caso pode solicitar a consulta 
na APDP, tendo um seguro de saúde 
ou vindo a título particular. Estamos 
também a desenvolver uma consulta 

de pré-diabetes, dirigida a pessoas 
que já fizeram análises e têm este 
diagnóstico, ou a pessoas que querem 
saber se têm um risco aumentado de vir 
a ter diabetes e o que podem fazer para 
diminuir esse risco. 

Quais os profissionais que constituem o 
corpo clínico desta consulta?
A Consulta de Diabetes é constituída 
por uma equipa de médicos, 
enfermeiros, profissionais de nutrição e 
administrativos (ver caixa).

Que mais-valias tem a APDP em relação 
a outras consultas de diabetes?
O que há de novo é este apoio 
multidisciplinar integrado. Além disso, 
queremos estar sempre à frente nas 
soluções tecnológicas e nas soluções 
de apoio à distância - temos a primeira 
e única linha de telefone especializada 
de apoio à pessoa com diabetes. 
Procuramos ter a melhor solução em 
inovação, que represente um salto 
significativo no padrão de cuidados às 
pessoas com diabetes.
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IDF SCHOOL
SAIBA MAIS SOBRE O PROJETO EDUCACIONAL DA IDF QUE ESTÁ A FAZER CHEGAR O 
CONHECIMENTO DA DIABETES A PAÍSES COM MENOS ACESSO À INFORMAÇÃO. 90 POR CENTO 
DOS MÓDULOS DA FORMAÇÃO EM E-LEARNING SÃO FEITOS POR ESPECIALISTAS DA APDP E POR 
ESPECIALISTAS PORTUGUESES LIGADOS À APDP.
TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO
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IDF School

L uís Gardete Correia, vice-presidente 
da Federação Internacional da Diabetes 
(IDF) em 2015-2017 e atualmente 

coordenador da IDF Diabetes School e dos 
Centros de Educação da IDF, fala-nos sobre 
um projeto educativo da IDF de excelência, 
dirigido a profissionais de saúde e pessoas 
com diabetes com menor acesso a recursos de 
formação. 

O QUE É A IDF SCHOOL 
A IDF School é um projeto de educação sobre 
diabetes realizado no âmbito de um programa 
educacional promovido pela IDF. É dirigido 
a educadores da diabetes e a profissionais de 
saúde, sendo também destinado a pessoas com 
diabetes e às suas famílias. Este projeto baseia-
se no histórico da IDF em promover recursos 
educacionais de qualidade elevada, sendo 
dirigido a países menos desenvolvidos.

MISSÃO E OBJETIVOS 
A missão da IDF School é promover o treino 
contínuo de profissionais de saúde e de pessoas 
com diabetes. 

«Um dos objetivos é apoiar alguns países 
em projetos de educação de treino de pessoas 
na área da diabetes. Uma grande parte das 
necessidades reside nos países pobres, portanto 
a maior parte dos projetos estão virados para 
esses países, atuando em diversas áreas como 
a do pé diabético, da gravidez, de cuidados de 
visão (neuropatia diabética), alguns na área 
de investigação, entre outros. A ideia surgiu 
porque é preciso fazer programas de formação 
em países pobres em que as pessoas não têm 
capacidade para ir às grandes universidades, 
por estarem longe dos grandes centros, onde 
não chega a informação», explica Luis Gardete 
Correia. E acrescenta: «Por outro lado, nestes 

países, apesar de tudo, a cobertura de internet 
é mais ou menos razoável, nuns sítios melhor 
e noutros pior, portanto pensámos que seria 
interessante fazer um programa de e-learning 
para chegar a essas pessoas».

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
A IDF atualmente reconhece um programa 
internacional de treino de e-learning. O 
programa é constituído por vários módulos, 
sendo que «90 por cento dos módulos da 
formação foram feitos por especialistas da 
APDP e por especialistas portugueses ligados 
à APDP». Como explica Luís Gardete Correia, 
entre as principais temáticas dos modelos 
de aprendizagem, podem ser destacados 
«alimentação, exercício físico, educação 
terapêutica, entre outras».

Os Centros de Educação IDF, bem como 
associações e sociedades nacionais da IDF, estão 
envolvidos na disseminação e na monitorização 
dos programas. 

O idioma inicial é o inglês, sendo que os 
conteúdos estão a ser traduzidos para outras 
línguas, nomeadamente «francês, espanhol, 
hindi, chinês e russo». Um comité científico 
está encarregue de validar os módulos de 
aprendizagem.

Este projeto educativo tem em linha de conta 
diferentes realidades, o que significa que pode 
haver vários níveis para o mesmo módulo.

NÚMEROS
O projeto IDF School foi lançado em 2016, 
englobando 154 nacionalidades e incluindo 
já 1923 membros. A maioria dos utilizadores 
do projeto pertence à India (12%), seguido do 
México (5%), Austrália (5%), Estados Unidos 
(4%), Paquistão (3%), Reino Unido (3%) e Brasil 
(3%).

OBJETIVOS E DESTINATÁRIOS
A IDF School pretende promover o treino contínuo de profissionais de saúde e de pessoas com diabetes 
nas missões da IDF. Os destinatários do projeto são:
- Médicos com responsabilidades nos cuidados de saúde primários
- Enfermeiros que cuidam de pessoas com diabetes
- Pessoas com diabetes e suas famílias

2016 
Lançamento  

do projeto

154 
Nacionalidades

88% 
Profissionais de 

saúde envolvidos

12% 
Outros técnicos 

envolvidos

1923 
Membros 

participantes

MAIS INFORMAÇÃO 
www.idfdiabeteschool.org

NÚMEROS 
IDF SCHOOL
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DIABETES PARA ALÉM 
DOS NÚMEROS

A APDP realizou no dia 27 de fevereiro 
uma sessão pública de apresentação 
dos resultados do estudo DAWN 

2 (atitudes, desejos e necessidades na 
diabetes), que tem como objetivos encontrar 
respostas e desenvolver novos modelos 
de tratamento e interação com as pessoas 
com diabetes, no sentido de ir ao encontro 
das suas reais necessidades. O evento, que 
teve lugar no Centro de Informação Urbana 

de Lisboa, contou com a participação 
de várias pessoas com diabetes tipo 1 e 
tipo 2, familiares, profissionais de saúde, 
jornalistas, deputados e ex-deputados da 
Assembleia da República com uma ligação 
à diabetes. Para além dos testemunhos, a 
discussão dos resultados do estudo conduziu 
à reflexão sobre as medidas que podem ser 
tomadas no sentido de ir ao encontro das 
necessidades que existem na comunidade.

O estudo DAWN 2 dá voz às pessoas que vivem 
com diabetes, mas também aos familiares 
e cuidadores que todos os dias se deparam 
com os desafios da gestão da doença. Dos 
resultados dos inquéritos ressalta um apelo 
à tomada de medidas concretas em áreas 
como o diagnóstico e tratamento precoces 
da diabetes. A necessidade de disponibilizar 
pontos de acesso a alimentos saudáveis 
e criar locais adaptados e seguros para a 
prática de atividade física são outras das 
necessidades apontadas.

Conheça os principais resultados do primeiro estudo português 
focado nas atitudes, desejos e necessidades de pessoas com diabetes, 
familiares e cuidadores informais.

SOCIEDADE 
NOVAS RESPOSTAS SÃO NECESSÁRIAS

NOTE QUE:
 2 em cada 5 

pessoas com 
diabetes 
gostariam de 
ser fisicamente 
ativas. 

 1 em cada 
2 pessoas 
ambicionam ter 
uma alimentação 
saudável.

 1 em cada 
5 pessoas 
gostariam de 
lidar melhor 
com as emoções 
associadas à 
diabetes.

O estudo DAWN 2 
foi desenvolvido 
pela APDP, 
com o apoio da 
Novo Nordisk, 
e envolveu 540 
inquiridos. A 
investigação, 
cuja recolha de 
dados decorreu 
em 2017, 
integra o projeto 
internacional 
DAWN, que reúne 
uma rede de 
especialistas e 
organizações de 
17 países.

QUEM 
PARTICIPOU?

 FOTOGRAFIA LUÍS RIBEIRO
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Sessão Pública

63%
das pessoas 

com diabetes 
tipo 1 sentem o 

impacto negativo 
da doença na sua 

saúde física.

64% 
dos familiares 

de pessoas 
com diabetes 
destacam as 

hipoglicemias 
noturnas 

como principal 
preocupação.

42% 
das pessoas com 

diabetes tipo 2 
consideram que o 

seu bem-
-estar emocional 

é afetado pela 
doença.

A modelo Rita 
Fradinho, os jornalistas 

Martim Cabral e 
Fernanda Ribeiro, e 
a professora Beatriz 

Dias partilharam 
testemunhos.

Deputados e ex-
-deputados sugeriram 
medidas para reduzir 
o impacto negativo da 
diabetes na sociedade.

Dulce do Ó, 
coordenadora do 

estudo, apresentou os 
principais resultados 

da investigação.

O vereador da CM 
de Lisboa, Ricardo 

Robles, sublinhou a 
importância deste 
estudo para a luta 

contra a discriminação.

2

1

3

ATITUDES, 
DESEJOS E 

NECESSIDADES

2

3

4

1

4
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Especialistas reuniram-se, nos dias 16 e 17 de fevereiro, no SUD, 
em Lisboa. Organizado pela APDP, o evento contou com o patrocínio 
científico da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e da Sociedade 
Portuguesa de Diabetologia.
TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES FOTOS LUIS RIBEIRO
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Profissionais de saúde das áreas 
de Diabetologia e de Cardiologia 
participaram no encontro “O Coração da 

Diabetes”, realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro, 
no SUD, em Lisboa. 

A iniciativa foi organizada pela Associação 
Protectora de Diabéticos de Portugal (APDP), 
tendo contado com o patrocínio científico da 
Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) e da 
Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD).

Na cerimónia de abertura (ver fotos) do 
“primeiro encontro do Coração da Diabetes”, 
João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, 
mencionou a importância de realizar este 
evento, que vem abrir o debate entre os 
profissionais de saúde das duas especialidades 
médicas.

A abertura do encontro foi realizada por 

João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, 
João Morais, presidente da SPC, Luís Pisco, 
presidente da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Rui Cruz 
Ferreira, Diretor do Programa Nacional para as 
Doenças Cérebro-Cardiovasculares da Direção-
Geral da Saúde, e Rui Duarte, presidente da SPD. 

TEMAS DO PROGRAMA CIENTÍFICO
No dia 15, no SUD, os especialistas 
presentes assistiram a diversas palestras 
onde foram abordados dois grandes temas, a 
cardiodiabetologia e o risco cardiovascular.

No segundo dia de debate científico, os 
profissionais de saúde focaram-se noutras 
temáticas fundamentais, nomeadamente as 
complicações da diabetes, a doença coronária e a 
insuficiência cardíaca.

O CORAÇÃO DA DIABETES
ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DE DIABETOLOGIA E CARDIOLOGIA

Na abertura 

do “primeiro 

encontro do 

Coração da 

Diabetes”, 

João Filipe 

Raposo, 

diretor clínico 

da APDP, 

mencionou a 

importância 

de abrir 

o debate 

entre os 

profissionais 

de saúde de 

Diabetologia 

e de 

Cardiologia.
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Acontece na APDP

1
JOÃO MORAIS - SPC

«A diabetes é uma forma de 
doença cardiovascular. A SPC 

associou-se a este evento 
com muito gosto, exatamente 
por reconhecer a importância 

que a diabetes tem neste 
domínio. Tudo o que possamos 

fazer, do ponto de vista da 
formação médica, ligando o 

coração e a diabetes, é de facto 
fundamental.»

2
RUI FERREIRA -DGS
«Este evento conjuga dois 

aspetos fundamentais 
que norteiam as doenças 

cardiovasculares. O impacto 
crescente da diabetes e 

também um conjunto de novas 
intervenções terapêuticas. 
Portanto é um campo de 

interseção entre duas áreas 
que constituem um programa 
de doenças prioritárias e de 

destaque.» 

4
LUÍS PISCO -ARSLVT

«Parabéns pela iniciativa. Hoje 
em dia os nossos doentes e os 
cidadãos não têm apenas uma 

patologia
 e nós, profissionais de saúde, 
também temos de aprender a 

lidar com isso. As organizações 
e os profissionais que tratam 

as pessoas com diabetes estão 
cada vez mais bem formados. 

Hoje, este é um bom exemplo de 
informação que os profissionais 

têm disponível.

3
RUI DUARTE - SPD
A diabetes é uma área da 
medicina que interessa a 

vários profissionais de saúde 
e especialidades médicas. O 

coração atualmente é talvez dos 
órgãos que a diabetes atinge e 
que está mais em foco hoje em 
dia quer com aparecimento de 

novos tratamentos quer também 
porque a diabetes talvez seja 

dos desafios mais difíceis para 
os próprios cardiologistas no 

combate à doença cardíaca e às 
doenças crónicas. 
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Nos dias 28 e 29 de setembro terá lugar 
no Ellington Hotel Berlin (Alemanha) a 
23ª terceira conferência anual da FEND 

(Foundation of European Nurses in Diabetes). 
A conferência anual de dois dias contará com 
a participação dos principais especialistas 
europeus de diversas áreas relacionadas com 
a diabetes – enfermagem, medicina, dietética, 
psicologia e ainda os testemunhos das próprias 
pessoas com diabetes. 
A conferência anual conta com um número 
crescente de pessoas de ano para ano (em 2011 
juntou cerca de 650 pessoas). Atrai não apenas 
enfermeiros mas outros profissionais de saúde. 
Este ano o programa é diversificado. Para o 
primeiro dia, 28 de setembro, destaque para 
a comunicação do Professor Angus Forbes, 
“Social Discrimination and Stigma and its 
Impact on People Living with Diabetes” 
(O impacto da descriminação social e dos 

estigmas na vida das pessoas com diabetes); 
Para o segundo dia, 29 de setembro, além de 
um conjunto de workshops, contará com  a 
comunicação do Professor Oliver Schnell , “Key 
Learnings From Cardiovascular Outcome Trials
(CVOTs) in Diabetes” (Conhecimentos chave 
de estudos de resultados cardiovasculares em 
diabetes). Os interessados deverão submeter os 
abstracts até dia 1 de julho.

sobre a fend
A FEND foi fundada em 1995 por Deirdre 
Cregan, Anne-Marie Felton, Sue Hamilton, 
Stina Wallenkrans and Regina Wredling.
Com o principal objetivo de estabelecer um 
diálogo único para enfermeiros, a FEND 
promove, para o benefício público, a educação 
e formação ao nível europeu para profissionais 
de enfermagem que trabalham diretamente na 
área da diabetes. 

ConferênCia anual da fend

 Sessão de 
abertura 
Kristin de Backer
Anne-Marie Felton
08h45-09h00

 Retrato 
da Finnish 
Diabetes Nurses 
Association
Päivi Lehtimäki
09h00-09h30 

 Motivar a 
autogestão nas 
pessoas com 
diabetes através 
do tratamento 
psiológico
Dr Kirsty Winkley
10h00-10h30 

 Efeitos da 
monitorização 
contínua do 
controlo dos 
níveis de glicemia
Sara Charleer
12h15-12h45  
Ver programa 
completo no site
www.fend.org/
conference

SubMiSSão DE 
AbStRACtS:
abstract2018@
fend.org
Mais informações 
no site da FEND

coNFErêNciAs

a 23ª conferÊncia anual da fend (foundation of european nurses 
in diabetes) decorre nos dias 28 e 29 de setembro e terá lugar no 
ellington hotel berlin (alemanha). 
texto miChelle tomás
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De 10 a 16 de julho de 2017 decorreu o 
Youth Leadership Camp em Cluj-Napoca, 
Roménia. Este campo organizado pela 

Federação Internacional de Diabetes, região 
Europa, consiste num encontro educativo de 
jovens líderes com diabetes de diversos países 
europeus. O objetivo é formar para o trabalho 
associativo e motivar os jovens para atuarem nos 
seus países. 

Leia o testemunho do Pedro Pereira, membro 
do NJA (Núcleo Jovem APDP) e monitor dos 
campos de férias da APDP, que foi eleito este ano 
para ir ao campo europeu:

“Vamos então falar sobre uma das melhores 
semanas da minha vida. Quando lá cheguei 
fui muito bem recebido pelas pessoas que nos 
iam levar até ao hotel, bem como por outros 3 
participantes, Rebecca do Reino Unido, Viktor da 
Macedónia e Mira da Alemanha. 

Aprendemos muito sobre como interagir 
com associações, patrocinadores, empresas, 
como organizar um projeto, como o desenvolver 
corretamente, e muito mais no que que toca à 
advocacia no campo da diabetes. Apresentámos 
o nosso país, como é viver com diabetes em 
Portugal, os problemas e os benefícios, os 
nossos objetivos, as nossas conquistas e o 
que nos motiva. Tivemos muitas discussões 

inesperadas devido ao grupo ser muito 
participativo. Seguimos sempre as atividades 
planeadas, tivemos bastante flexibilidade nas 
horas de refeição, tempo livre e intervalos entre 
atividades, desde que estivéssemos a horas para 
os workshops, apresentações e atividades físicas. 
Tivemos oportunidade de passear um pouco 
por Cluj depois da visita às minas de sal e as 
atividades físicas foram bastante agradáveis e 
interessantes.

Cheguei a Portugal com a certeza de que trouxe 
comigo excelentes recordações e histórias, 
muitas ideias, motivação e grandes amigos. O 
campo superou as minhas expectativas. Fico 
muito grato pela oportunidade que me foi dada.”

Em 2018 haverá outro Youth Leadership Camp. 
Se está interessado em candidatar-se, contacte-
nos por email.

Apresentámos 

o nosso país, 

como é viver 

com diabetes 

em Portugal, 

os problemas 

e os benefícios, 

os nossos 

objetivos, 

as nossas 

conquistas, 

e o que nos 

motiva.

A APDP estabeleceu uma parceria com 
o Dojo da Luz - Pablo Durán, para a prá-
tica de Aikido.

Aulas abertas a todos os interessados, 
desde crianças a adultos. Pode fazer a 
aula com um fato de treino confortável e 
descalço/a. Também pode optar por ir só 
assistir. 

Estarão disponíveis aulas GRATUITAS 
dirigidas ao grupo da APDP e de pessoas 

com diabetes todas as 4.ª, 6.ª e sábados 
das 12h-13h30 na pista de Atletismo 
Municipal Prof. Moniz Pereira a partir de 
4/abril.
Mais informações com o Mestre Pablo 
Durán: dojodaluz@gmail.com ou 913 624 
103
Visite o site: 
https://www.aikido-duran.com/

 AIKIDO

Breve resumO DA melhOr semAnA 
DA mInhA vIDA

Partilha as tuas ideias com o NJa através do email nucleojovem@apdp.pt ou do telefoNe 21 381 61 51



terapêutica na diabetes 
tipo 2
local aPDP Lisboa
Com recurso a uma metodologia teórico-
prática, esta formação tem como objetivo, 
entre outros, apresentar diferentes níveis 
de intervenção  terapêutica na diabetes 
tipo 2. 

27º congresso europeu 
da diabetes
local ROMA Itália
Realizado em conjunto com diversas 
associações ciêntificas, investigadores de 
referência e estudantes de todo o mundo, 
o 27º Congresso Europeu da Diabetes 
abordará as mais recentes e inovadoras 
descobertas na área da diabetes.

A sua APDP
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CONTACTOS

 aPDP
R. Rodrigo da 
Fonseca 1, 
1250-189 lisboa

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

aconselhamento 
alimentar em diabetes
local APDP Lisboa
Um curso que assenta numa atualização de 
conhecimentos e visa refletir sobre novas 
estratégias de intervenção no âmbito de 
um dos aspetos mais importantes para o 
tratamento da diabetes - a alimentação. 

aconselhamento de 
atividade física em 
diabetes
local APDP Lisboa
Com o objetivo de realçar a importância 
da atividade física na pessoa com diabetes, 
este curso visa articular o exercício físico 
com outras componentes terapêuticas. 

7 
junho

7  
a 8 
maio

11  
a 12 
junho

17  
e18 
maio

Para Profissionais de Saúde
Eventos e Cursos de Formação



cuidados aos pés 
local APDP Lisboa
Com recurso a metodologias interativas, 
esta sessão tem como principal objetivo 
melhorar as competências nos cuidados 
preventivos aos pés de pessoas com 
diabetes. 

grande encontro apdp 
92º aniversário
local Fórum Lisboa 10:30 -16:00
Fundada em 1962, a APDP celebra agora 
o seu 92º aniversário. É uma instituição 
particular de solidariedade social no 
âmbito da saúde reconhecida oficialmente 
e de superior interesse nacional. 

Agenda
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CONTACTOS

 aPDP
R. Rodrigo da 
Fonseca 1,  
1250-189 lisboa

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

conversas sobre 
diabetes e gravidez
local APDP Lisboa
Através da troca de experiências é possível 
adequar a informação às reais necessidades. 
Estas sessões proporcionam à mulher/casal 
com diabetes um espaço onde podem falar 
sobre os seus medos, dúvidas e ansiedades. 

atividade física para 
pessoas com diabetes 
tipo 2 
local APDP Lisboa
Adotando uma metodologia teórico-prática, 
estas sessões de educação pretendem 
proporcionar um acompanhamento 
diferenciado e personalizado às pessoas com 
diabetes tipo 2. 

15 
maio

26  
maio

25 
maio

18
abril

Para Pessoas com Diabetes, 
Familiares e Prestadores de Cuidados

Cursos e Atividades de Grupo
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Nascida em 1936, Dorita Castel-Branco 
frequentou a Escola de Belas Artes de 
Lisboa tendo-se licenciado em 1962 

com a obra “Mulher Reclinada”. De 1962 
a 1965 esteve em Paris como bolseira da 
Fundação Calouste Gulbenkian e frequentou 
a “École Supérieure des Beaux-Arts” e a 
“Academie du Feu”, centros de referência 
das expressões mais modernas da escultura 
contemporânea e que a influenciaram no 
seu percurso futuro de artista. De regresso 
a Portugal, iniciou um longo ciclo de 
exposições que, entretanto, criava a partir de 
num atelier cedido pela Câmara Municipal 
no Palácio dos Coruchéus em Lisboa.

1981 é um ano marcante na sua carreira 
pela inauguração de duas importantes obras 
da sua autoria: um conjunto escultórico 
dedicado aos emigrantes em frente da 
entrada principal da Estação Ferroviária 
de Santa Apolónia, em Lisboa e que se 
destaca pela sua beleza e significado; e um 
monumento na Ilha de Taipa em Macau. 
Este último começou a ser construído em 
1984 e ficou concluído no ano seguinte. O 

monumento em ziguezague consiste em seis 
trabalhos de alto-relevo. A vida quotidiana, 
a indústria e os costumes de Macau são os 
temas principais desta obra. 

Em 1982 foi inaugurada outra obra sua, 
a estátua de Afonso Costa em Seia, à qual 
presidiu o General António Ramalho Eanes, 
Presidente da República à época. A 20 
de Dezembro inaugura o Monumento ao 
Centenário da Cidade da Figueira da Foz, 
na Rotunda do Centenário, e pela mesma 
ocasião, criou a medalha comemorativa dos 
100 anos da cidade. Dorita Castel-Branco 
alcançou notoriedade também trabalhando 
em numismática e ilustração. 

Entre 1965 e o ano de sua morte realizou 
25 exposições individuais em Portugal, 
Moçambique e Brasil. Participou em cerca 
de uma centena de mostras coletivas em 
Portugal, Espanha, Hungria, Itália, Suécia, 
Estados Unidos, Finlândia e Bélgica, durante 
a Eupália. 

A sua obra está representada em espaços 
públicos, museus e coleções privadas, em 
Portugal e no estrangeiro. Só em matéria 
de escultura pública, contam-se 34 obras 
em jardins, praças ou edifícios públicos por 
todo o país, no antigo território de Macau 
(Ilha da Taipa), no Brasil e na Venezuela. 
Está representada em diversas coleções, 
nomeadamente, no Museu Nacional de Arte 
Moderna e Museu Antoniano de Lisboa, na 
Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa e 
Paris, na Biblioteca Nacional de Lisboa e no 
Museu Regional de Aveiro.

Dorita Castel-Branco foi distinguida com 
o 1º prémio da II Bienal Internacional del 
Deport, Barcelona (1969), e o 1º Prémio 
Edinfor de Escultura (1993). Parte da sua 
coleção foi doada ao Município de Sintra 
na Casa Museu Dorita Castel-Branco, 
na Quinta da Regaleira. A artista foi uma 
pessoa chegada à APDP tendo colaborado 
em muitas inciativas com os seus trabalhos. 
O busto de Ernesto Roma à entrada da 
APDP é da sua autoria. 

Dorita Castel-Branco

Diabético ilustre

crónica DE
Luís Gardete  

Correia

B.I.
Dorita Castel-Branco foi 
uma das escultoras mais 
marcantes do séc. XX 
em Portugal. A carreira 
da escultura foi dividida 
com a docência, tendo 
leccionado durante 34 
anos em diversas escolas 
de Lisboa, entre elas, o 
Liceu D. Leonor, a Escola 
Artística António Arroio, 
o Liceu Maria Amália 
e a Escola Secundária 
Patrício Prazeres.

A escultora com Ernesto 

Roma, fundador da APDP.
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