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Três desejos para 2018
POR JOSÉ MANUEL BOAVIDA
PRESIDENTE DA APDP

U

m novo ano começa e com
ele todos fazemos desejos de
ver concretizados alguns dos
nossos anseios.
Eis os meus três desejos para 2018:

A APDP tem um reconhecimento
nacional quer na sua intervenção
em prol da defesa dos interesses
das pessoas com diabetes, quer na
formação dos profissionais de saúde
em diabetes. Em 2016 conseguimos
que fosse aprovada uma resolução
da Assembleia da República sobre
a integração da APDP no Serviço
Nacional de Saúde. É preciso
colocar em prática essa demanda
reconhecida pelos deputados
da nação. Só assim a APDP verá
legitimada a sua inestimável
intervenção, ao longo de 92 anos, a
nível nacional.
Nos últimos tempos, foram dados
passos importantes para que a
diabetes saísse do campo exclusivo
da saúde e passasse a ser uma
responsabilidade partilhada com a
sociedade. O reforço da intervenção
comunitária na promoção da
qualidade de vida e na prevenção
da diabetes tipo 2, numa ação que
se quer coletiva e dinamizada pelos
vários atores sociais, é de extrema
importância tendo em conta a
realidade da organização social e
urbana. Neste contexto, o projeto de
criação das Casas da Diabetes pode
fomentar a mudança necessária,

apoiando as pessoas com diabetes
e aquelas que correm o risco de a
vir a ter. Como? Pela promoção de
atividades em grupo de promoção
da saúde, de prevenção da doença e
de mais apoios aos cuidados diários,
facilitadas por profissionais de
saúde, por pessoas com diabetes e
por agentes da própria comunidade.
Algumas autarquias já começaram
a dar o exemplo, em parceria com a
APDP.
As novas tecnologias e os novos
medicamentos garantem um melhor
tratamento das pessoas com diabetes
e prometem esperanças redobradas
nos cuidados e na prevenção das
complicações da diabetes. Prometem
revolucionar o mundo da diabetes.
É um dado adquirido que facilitam
muito a gestão desta doença crónica,
melhorando os seus cuidados e,
consequentemente, ajudando a
prevenir as suas complicações.
É preciso continuar a alargar a
comparticipação de dispositivos
de monitorização de glicose e as
bombas de insulina. Mas é preciso
continuar a investigar na senda
da cura da diabetes. Para isso a
investigação na diabetes, pelo seu
peso social e económico, tem que ser
uma prioridade mundial. Também
na APDP procuraremos reforçar essa
vertente.

A APDP tem um
reconhecimento
nacional quer na
sua intervenção em
prol da defesa dos
interesses das pessoas
com diabetes, quer
na formação dos
profissionais de saúde
em diabetes.

Se o tempo é de sonhar a hora é de
concretizar. Mãos à obra.
Um Bom Ano para todas e todos.
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Editorial

O Coração da Diabetes
POR PEDRO MATOS EDITOR

A

nossa Associação vai organizar
uma reunião que decidiu
intitular de “O Coração
da Diabetes”. Muitos dos nossos
associados e das pessoas com diabetes
interrogar-se-ão sobre onde está
realmente o coração da diabetes. Será
no controlo glicémico? No controlo
dos factores de risco cardiovascular
associados? Na modificação do estilo
de vida que é preciso adoptar? Na
educação terapêutica? Nas doenças
cardíacas? Nos afectos?
Claro que estará em tudo isto.
Mas, acima de tudo, está na forma
como cada uma das pessoas com
diabetes aprendem a viver com a
sua condição. Saber que têm que ser
pessoas como as outras, mas com
algumas condicionantes e regras de
comportamento e a percepção do que
significa ter diabetes. Falar com os
profissionais de saúde para orientação e
a necessária adesão terapêutica no que
é essencial levar a cabo.
Esta reunião tem, porém, a ver
directamente com o coração no
sentido estrito das complicações
cardiovasculares da diabetes. Estas
manifestações tardias são responsáveis
por uma significativa redução na
esperança e qualidade de vida dos
diabéticos e são a principal causa
de morte no decorrer da diabetes.
A iniciativa vem de encontro a uma
preocupação generalizada, que se tem
estabelecido na comunidade científica e
nas associações de doentes, com o facto

de uma complicação tão prevalente
como esta, ser pouco reconhecida
pelas pessoas com diabetes, onde
as amputações e a cegueira são
tradicionalmente as mais temidas.
Nesse sentido, a International
Diabetes Federation (IDF) lançou um
projecto a nível mundial que chamou
Taking Diabetes 2 the Heart (Levar
a Diabetes ao Coração) que visa
exactamente perceber qual a percepção
subjectiva que os diabéticos têm da
doença cardiovascular, como e quando
lhes foi dado conhecimento da mesma,
de que forma discutem o tema com os
profissionais de saúde e o que pensam
fazer para evitar o seu desenvolvimento.
Os primeiros resultados mostram
uma já esperada falta de percepção do
peso e significado desta complicação.
E também a ausência quase total de
partilha de informação, de diálogo com
aqueles que os podem aconselhar.
A nossa reunião “ O Coração da
Diabetes” é um contributo para
debater temas relacionados com
a doença cardiovascular entre os
profissionais de saúde. Partilhar
conhecimento e prepará-los para um
apoio mais consistente e adequado
a uma maior necessidade por parte
das populações. Um pequeno mas
importante passo para melhorar a
forma de abordar a doença cardíaca
na diabetes. Optimizando a prevenção
em tempo útil, diagnosticando mais
precocemente, individualizando o
tratamento.

Por opção do autor, este texto não está conforme as normas do Acordo Ortográfico.
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A nossa reunião
“O Coração da
Diabetes” é um
contributo para
debater temas
relacionados
com a doença
cardiovascular
entre os
profissionais de
saúde.

Correio do leitor

QUAIS OS CUIDADOS QUE
CONSIDERA ESSENCIAIS NA
GESTÃO DA DIABETES?

«Aprender a gerir a glicemia. Ter um
estilo de vida saudável, se possível,
com exercício. Ouvir os conselhos do
nosso médico, aplicando corretamente
os seus ensinamentos, sentindo, assim,
uma maior segurança no dia-a-dia,
contanto com a nossa perseverança,
não nos sentindo diferentes.»
Ana Bárbara
«Ter conhecimento do que é a diabetes.
Ter conhecimento de si mesmo, isto é,
saber o que lhe faz mal ou bem. E viver
a vida a seu gosto e prazer.»
José Moreira

GERIR BEM A DIABETES

Conselhos para uma vida equilibrada
PEDRO FONSECA, SÓCIO DA APDP

A trilogia dos 3 F’s - Family, Food
and Fitness (Família, Alimentação e
Desporto) permitiu-me um equilíbrio
na gestão da doença. Em primeiro
lugar, considero a família (onde incluo
os nossos médicos assistentes), que
nos permite alcançar um equilíbrio
emocional, sem o qual dificilmente

se conseguiria o resto. Depois, a
combinação de uma alimentação
saudável e do exercício. Ao mudar a
minha rotina alimentar e ao aumentar
o nível de exercício, consegui
reduzir as necessidades de insulina e
manter a A1c de 5,5%, de uma forma
consistente.

Ao mudar a minha rotina alimentar e ao
aumentar o nível de exercício, consegui
reduzir as necessidades de insulina e manter
a A1c de 5,5%, de forma consistente.

«Enquanto esposa de pessoa com
diabetes tipo 2, considero essencial a
alimentação equilibrada e exercício,
preferencialmente a caminhada,
devendo ter cuidado com lesões que
surjam principalmente nos pés.»
Isabel Henriques
«Os cuidados essenciais a ter são
essencialmente com a alimentação.»
Luciano Marques

PRÓXIMA PERGUNTA
DE QUE FORMA MOTIVA AS
CRIANÇAS A COMER MAIS
LEGUMES E FRUTA?

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.

Diabetes
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Atualidade DIABETES
TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES E IOLANDA VERÍSSIMO

313
MILHÕES
É o número de
mulheres que
terão diabetes
em 2040, estima
a Federação
Internacional de
Diabetes.

Resultados
tiveram por
base mais de
dois milhões de
grávidas.

ESTUDO AVALIA IMPACTO A
LONGO PRAZO DA DIABETES
GESTACIONAL
A longo prazo, as mulheres diagnosticadas com
diabetes gestacional encontram-se em risco de
desenvolver diabetes tipo 2, mais propriamente
nos 3-6 anos seguintes, refere um artigo científico
publicado na revista Obesity Reviews, o qual foi
realizado com base na revisão de 30 estudos que
incluíram mais de dois milhões de grávidas.

AS MULHERES
DIAGNOSTICADAS COM
DIABETES GESTACIONAL
ENCONTRAM-SE EM RISCO
DE DESENVOLVER DIABETES
TIPO 2 MAIS TARDE.
10
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As mulheres
com diabetes tipo
2 têm um risco 10
vezes superior de
desenvolverem
doença cardíaca.
2 em cada 5
mulheres com
diabetes estão em
idade reprodutiva.
A diabetes é
uma das causas
principais de
mortalidade entre
as mulheres.

ALERTA!

As mulheres
com diabetes
têm direito aos
cuidados de saúde
e de educação, de
forma a garantir
o melhor controlo
da sua doença.

ESTUDO ALERTA PARA
OS MALEFÍCIOS DO
AÇÚCAR

O consumo de açúcar em excesso
tem sido apontado como um dos
grandes perigos para a saúde na
sociedade atual. Agora, um novo
estudo aponta que consumir certos
tipos de açúcar pode diminuir
o raciocínio. A conclusão é de
uma equipa de cientistas da Nova
Zelândia que publicou um artigo
sobre os malefícios do açúcar, na
revista Physiology & Behaviour,
com base numa investigação que
teve por objetivo estudar como
é que os vários tipos de açúcar
afetam as capacidades cognitivas.
Durante o estudo foram testados
três tipos de açúcar em quase
meia centena de indivíduos,
nomeadamente: sacarose, glicose e
frutose (açúcar da fruta) e adoçante
artificial. Os autores alertam que
são precisos mais estudos para
quantificar como diferentes regiões
do cérebro se alteram após a
ingestão de açúcar.

Atualidade DIABETES

STRESSE E DIABETES TIPO 2
BULLYING NO EMPREGO É UM FATOR DE RISCO

DEIXAR
HIDRATOS DE
CARBONO PARA O
FIM DA REFEIÇÃO
PODE AJUDAR
A CONTROLAR
GLICEMIA
As pessoas com
diabetes tipo 2
podem beneficiar
se deixarem os
alimentos mais
ricos em hidratos
de carbono, como
arroz ou batata,
para o final da
refeição, sugere
um estudo de
pequena dimensão
publicado na
revista científica
BMJ Open
Diabetes Research
& Care.
O facto de as
proteínas e
vegetais serem
digeridos em
primeiro lugar
pode ajudar a
prevenir picos de
glicemia. Contudo,
o estudo tem
uma amostra
demasiado
pequena para
poder fornecer
evidências e será
necessária mais
investigação para
confirmar os
resultados.
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Estudo foi
publicado na
revista científica
Diabetologia.

O bullying e a violência no local de trabalho
aumentam o risco de diabetes tipo 2.
O stresse - muitas vezes na origem de
compulsão alimentar - e o facto de ficar
mais tempo sentado à secretária estão
entre as causas que explicam esta relação. A
investigação baseou-se em quatro estudos
realizados na Suécia, Dinamarca e Finlândia,

envolvendo cerca de 46 mil pessoas que
não tinham diabetes no início do estudo.
Os participantes vítimas de bullying
apresentavam um risco 1.46 vezes superior
de desenvolver diabetes tipo 2. A equipa
de investigação quer agora determinar se
políticas contra o bullying podem diminuir a
incidência de diabetes nos trabalhadores.

BEM-ESTAR Atualidade

MINDFULNESS AJUDA
A CONTROLAR PESO

Terapia com
avatares pode
ajudar a tratar
as alucinações
auditivas em
pessoas que
sofrem de
esquizofrenia.
(The Lancet
Psychiatry).

Crianças ficam
mais atentas e
envolvidas no
trabalho escolar
depois de terem
aulas ao ar livre.
(Frontiers in
Psychology)

ANOTAR TAREFAS AJUDA A DORMIR

Escrever uma lista de afazeres ao deitar pode ajudar
a adormecer, indica um estudo da Universidade de
Baylor, nos EUA. Segundo os investigadores, as listas
de tarefas parecem estar constantemente a crescer e a
criar preocupações às pessoas, e este hábito revelou-se
uma estratégia eficaz para promover um sono tranquilo.

A aprendizagem de mindfulness,
também chamada de «atenção
plena», pode ser um primeiro
passo para perder peso, indica um
novo estudo. Além de promover
o bem-estar geral, o mindfulness
reduz os pensamentos negativos
- muitas vezes na origem de
compulsão alimentar - e aumenta
a resiliência para lidar com a fome,
seguir uma dieta ou um plano de
exercício físico.

40%

DA POPULAÇÃO
NORTEAMERICANA
REPORTA DIFICULDADES EM
ADORMECER PELO MENOS
UMA VEZ POR MÊS.
Estudo acompanhou 57 estudantes universitários.
Anotar as
tarefas por fazer
permite "desligar" e reduzir as
preocupações.
Depressão
pode diminuir
efeito positivo de
escrever antes de
dormir.

Estudo foi
publicado na
revista científica
Obesity
Reviews.

GRÁVIDAS DEVEM
EVITAR DORMIR DE
BARRIGA PARA CIMA
Um estudo realizado na Nova
Zelândia defende que as grávidas
não devem dormir de barriga para
cima durante as últimas semanas
de gravidez, de forma a reduzir o
risco de óbito do feto. Ao dormir
de barriga para cima, o feto está
menos ativo, pelo que é preferível
a posição lateral.

Diabetes

13

Atualidade BEM-ESTAR

VIDEOJOGOS PODEM SER USADOS
COMO DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS
DO ENVELHECIMENTO
SABIA QUE?

Estudo apura
fatores de risco da
demência.

RISCOS DE DEMÊNCIA
EM ESTUDO
Casar ou ter um companheiro
pode contribuir para a prevenção
da demência, refere um estudo
que analisou o impacto das
relações sociais na saúde mental,
publicado na revista The Journals
of Gerontology. A investigação
incluiu mais de seis mil adultos,
com cerca de 60 anos, que foram
questionados sobre o seu estado
civil e os seus relacionamentos.
Uma das conclusões é que as
pessoas sós apresentaram um risco
superior de desenvolver demência.
Os autores entendem que
este estudo pode ser um bom
contributo para analisar como os
relacionamentos e as redes sociais
podem influenciar a saúde mental.
Contudo, salientam que o estado
civil da pessoa não é o único fator
que condiciona o seu bem-estar,
resultando de uma combinação de
fatores biológicos, de saúde, de
estilo de vida e ambientais, que
podem também influenciar o risco
de demência.
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Pelo seu efeito
anti inflamatório,
a vitamina D
pode ajudar a
prevenir a artrite
reumatóide,
doença
inflamatória
que causa dor,
inchaço, rigidez e
perda de função
nas articulações,
refere um estudo
no Journal of
Autoimmunity.

Um estudo revelou que os
videojogos têm potencial
para poderem vir a ser
utilizados como meio
auxiliar de diagnóstico
em doenças associadas
ao envelhecimento.
Desenvolvida por uma
equipa de investigadores
portugueses das
Faculdades de Ciências
e Tecnologia (FCTUC)
e Medicina (FMUC) da
Universidade de Coimbra
(UC), a investigação
decorreu no Japão e
focou-se em avaliar como
podem os videojogos ser
um instrumento útil para

ser usado na avaliação
cognitiva e estimulação
da população idosa.
Durante as experiências,
os investigadores
recolheram e analisaram
uma centena de
indicadores, que
permitiram estudar os
níveis de desempenho ao
longo do jogo.
Os autores do estudo
consideram que os
videojogos podem vir
a ser utilizados como
instrumento auxiliar de
diagnóstico em patologias
que envolvam avaliações
neuropsicológicas.

VIDEOJOGOS PODEM
SER UM INSTRUMENTO
ÚTIL PARA SER USADO NA
AVALIAÇÃO COGNITIVA
E ESTIMULAÇÃO DA
POPULAÇÃO IDOSA

JUNTE-SE HOJE À
DAMOS-LHE
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Atualidade NUTRIÇÃO

COGUMELOS
PODEM
AUMENTAR
SACIEDADE
Um estudo da
revista Appetite
refere que comer
cogumelos ao
pequeno-almoço
pode ajudar
a aumentar
a saciedade,
contribuindo
para evitar a
alimentação
com excesso de
calorias.

200

Milhões de crianças em idade escolar
têm excesso de peso, das quais 40
a 50 milhões são obesas, segundo a
Organização Mundial da Saúde.

A OBESIDADE
INFANTIL É
CONSIDERADA A
DOENÇA PEDIÁTRICA
MAIS PREVALENTE A
NÍVEL MUNDIAL.

Comer
uma porção
de vegetais
por dia previne
a perda de
memória.

PROTEGER O CÉREBRO CONTRA PERDA DE MEMÓRIA
BENEFÍCIOS DO CONSUMO DE VEGETAIS DE FOLHA VERDE
Ter uma dieta rica em vegetais de folhas verdes ajuda a proteger o cérebro contra a perda de
memória associada à idade e ao declínio cognitivo. É o resultado de um estudo americano
publicado na revista Neurology, que envolveu 960 indivíduos, entre 58 e 99 anos de idade.
Os autores referem ainda que este efeito protetor ocorre com o consumo de uma porção
diária de vegetais, bem como alimentos ricos em certas vitaminas, como a vitamina K.
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ESTUDO ALERTA QUE DORMIR
POUCO PODE LEVAR AO CONSUMO
EXCESSIVO DE ACÚCAR

As
crianças
devem ser
expostas a
alimentos
saudáveis.

EXPOR AS CRIANÇAS A
ALIMENTOS SAUDÁVEIS AJUDA
A INCUTIR BONS HÁBITOS
ALIMENTARES
A exposição de crianças
pequenas a uma gama
diversa de alimentos
saudáveis pode ajudar
a incutir bons hábitos
alimentares no futuro,
refere um estudo
publicado na revista
Obesity Reviews.
Para chegar a esta
conclusão, os
investigadores analisaram
40 estudos sobre como
os jovens e as crianças
desenvolvem o gosto
por alimentos saudáveis,
principalmente por
vegetais e por frutas.
A sugestão dos autores é
que a exposição repetida,
de uma variedade de
alimentos saudáveis
durante a gravidez,
durante a primeira
infância e ao longo do
crescimento infantil, é
decisiva para incutir bons
hábitos alimentares.

Os autores do estudo
encorajam mesmo as
mulheres a realizar uma
dieta saudável durante
a gravidez, para expor
o feto no útero a um
conjunto diverso de
alimentos e de sabores.
A amamentação também
proporciona aos lactentes
a exposição aos aromas
de alimentos saudáveis,
referem os autores.
Todos sabemos como
a alimentação saudável
nas crianças pode ser um
desafio. A recomendação
dos autores para pais e
cuidadores é que “não
desistam”, já que há
estudos com crianças
em idade pré-escolar
que não gostam de
determinados vegetais,
por exemplo, mas quando
estes são-lhe oferecidos
repetidamente, acabam
por gostar deles.

Em pessoas que têm por
hábito dormir pouco, o
aumento do tempo de
sono pode ajudá-las a
reduzir a ingestão de
alimentos com açúcares
adicionados e o excesso
de hidratos de carbono e
gordura na alimentação.
A conclusão é de um
estudo de um grupo de
investigadores, publicado
na revista científica
The American Journal
of Clinical Nutrition.
O estudo apurou que
86% das pessoas que
receberam conselhos
sobre como dormir mais,

conseguiram aumentar
o seu tempo total de
descanso. Esta estratégia
pode ser viável para
facilitar a limitação do
consumo excessivo de
açúcares nas pessoas que
dormem menos bem.
Não dormir o número
de horas suficiente
pode estar associado ao
aparecimento de várias
condições de saúde, como
a obesidade e doenças
cardiometabólicas, que
incluem a diabetes, as
doenças cardíacas e os
acidentes vasculares
cerebrais (AVC).

Sono pode influenciar
consumo de açúcar
em excesso.
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EXERCÍCIO AJUDA A VIVER MAIS ANOS
CAMINHADAS VIGOROSAS BENÉFICAS PARA A SAÚDE

ATIVIDADE FÍSICA
É BOA PARA O
CORAÇÃO
A atividade física
que realizamos
naturalmente
no dia a dia
pode ser tão boa
para a saúde
cardiovascular
quanto ir ao
ginásio. A
conclusão é
retirada de
um estudo
internacional da
publicação The
Lancet que incluiu
mais de 130 mil
pessoas de 17
países. Segundo
os investigadores,
a atividade física
de qualquer tipo,
seja caminhar
ou fazer tarefas
domésticas,
está associada a
um menor risco
de morte ou
doença cardíaca e
acidente vascular
cerebral.

Caminhar
uma vez por
semana ajuda a
reduzir o risco de
mortalidade.

Fazer uma caminhada vigorosa uma vez por
semana poderá ajudar a reduzir o risco de
morte em 70% em mulheres na faixa etária
dos 72 anos (cálculo da média de idades).
É a conclusão de um estudo realizado por
uma equipa de investigadores dos Estados
Unidos, que pretendeu apurar qual é o efeito
de diferentes níveis de atividade física sobre
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o risco de mortalidade em mulheres de idade
avançada. Publicado na revista científica
Circulation, o estudo alerta que com isto não
quer dizer que o exercício de intensidade
mais reduzida nestas idades não produza um
efeito positivo ao nível de outros resultados
de saúde, como a saúde cardíaca ou no
humor.

EDiçãO EspEcial

O livro que senta à mesa pessoas
com Diabetes e suas famílias

Técnicas DE cOzinha | pETiscOs | salaDas | sOpas | praTOs principais | sObrEmEsas

Nutricionistas e Chefs juntaram-se para criar 80 receitas deliciosas para
toda a família que respeitam as necessidades da pessoa com Diabetes.
Incluem a informação nutricional (calorias, hidratos de carbono,
proteínas e gordura) preciosa para quem deseje fazer um controlo
mais rigoroso do seu regime alimentar.

Nas baNcas
E Em

www.goody.pt/
receitasmediterranicas

Aprenda a

COMER BEM
SUSHI
Estratégias para comer bem
CONHEÇA E COMPARE
Entradas
MOTIVAR AS CRIANÇAS A
COMER LEGUMES
Conselhos para as famílias
RECEITAS
Creme laranja com grão e
hortelã
Salada de Ovo com Lentilhas e
Aipo
Tagliatelli com frango e legumes
Bavaroise de Fruta e Cacau
FRUTA DA ÉPOCA
Quivi

Aprenda sobre

sushi

Conheça os principais ingredientes utilizados e saiba como
tornar as suas refeições de sushi nutricionalmente
mais equilibradas.

H

ESCRITO POR:
BEATRIZ VIEIRA
ESTAGIÁRIA
DE NUTRIÇÃO
DA APDP
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oje em dia são poucos os
que lhe resistem. Com o seu
forte sentido estético, o sushi
desperta o paladar dos portugueses,
conquistando cada vez mais adeptos.
O sushi é um prato tradicional da
culinária japonesa, que foi inventado
a partir da necessidade de conservar o
peixe cru. Atualmente, existem diversos
restaurantes de sushi espalhados pelo
país, apesar de os nossos pais e avós
nunca terem, provavelmente, ouvido
falar de sushi.
Com um sabor exótico e agradável,
considerada a comida mais fotogénica
do mundo, o sushi tornou-se tão
famoso, que já lhe foi dedicado um
dia: Dia Internacional do Sushi (18 de
junho).
Antigamente, no sudeste asiático,
utilizava-se o arroz cozido para

conservar o peixe, através da
fermentação do arroz. Deste modo,
os filetes de peixe cru eram salgados
e acondicionados dentro de um barril
de madeira, envolvidos em camadas de
arroz, durante um a três anos.
O arroz, ao libertar ácido láctico,
garantia a conservação do peixe.
Contudo, o arroz tornava-se impróprio
para consumo alimentar e somente o
peixe era aproveitado e consumido.
No século XV, os japoneses
começaram a consumir o peixe e o
arroz, e foi desta forma que surgiu o
sushi.
Dos ingredientes mais utilizados no
sushi, podemos destacar as algas, o
pescado, o arroz e o molho de soja. As
peças de sushi também são compostas
pelos mais diversos vegetais e frutos,
como o abacate e a manga.

Aprenda sobre sushi

É frequente as pessoas com
diabetes verificarem um
aumento da glicemia quando
consomem sushi.
Diabetes
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CALCULE OS
HIDRATOS DE
CARBONO NO
SUSHI

Por exemplo,
um niguiri e
um uramaki de
salmão tem 25 g
de HC (2 porções),
o que equivale
a 2 batatas ou 4
colheres de sopa
de arroz ou massa.
Já um temaki
tem 54 g de HC
(4 porções),
equivalente a 40
colheres de sopa
de ervilhas ou 20
colheres de sopa
de feijão manteiga.

ALGAS: As mais utilizadas
são as nori – folha de
alga marinha desidratada.
As algas têm um lado
fino e outro rugoso, no
qual se coloca sempre o
arroz para aderir bem.
Nutricionalmente, as algas
são pobres em quilocalorias,
devido ao seu baixo teor em
gordura, e são ricas em fibra,
em minerais (iodo, ferro e
magnésio) e em vitaminas
(vitamina A, vitamina C e
vitaminas do complexo B).
PESCADO: Destaca-se
pelo seu elevado teor em
proteínas, ácidos gordos
polinsaturados ómega 3 –
que, entre outros benefícios,
contribuem para a redução

do risco de doenças
cardiovasculares – minerais
(zinco, potássio, fósforo) e
vitaminas do complexo B.
O salmão, o atum, a perca
e a cavala são exemplos de
alguns tipos de pescado
incluídos nas peças de sushi.
ARROZ: É considerado o
principal ingrediente do
sushi, rico em hidratos de
carbono complexos. Devido
ao seu processamento
(cozido em água, açúcar
e vinagre), o arroz perde
vitaminas, minerais e fibras.
MOLHO DE SOJA: É
conhecido como shoyu
e obtido através da
fermentação de feijões de
soja. Do ponto de vista
nutricional, este molho

apresenta um reduzido
aporte calórico, devido ao
seu baixo teor em gorduras.
Em contrapartida, é rico
em sódio, pelo que se
recomenda que pessoas com
hipertensão arterial reduzam
e/ou evitem a adição de
molho.

TABELA DE
COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL
Na tabela apresentada
abaixo, está descrita a
informação nutricional de
algumas das peças mais
comuns no sushi.
É importante ter em
atenção o peso de cada
peça, que pode variar
consoante a preparação e,
consequentemente, alterar
o seu valor nutricional.

PEÇA

QUANTIDADE

VALOR CALÓRICO
(Kcal)

GLÍCIDOS
(g)

PROTEÍNAS
(g)

LÍPIDOS
(g)

SÓDIO
(mg)

TEMAKI DE SALMÃO

120g

305

53,2

14,5

3,9

412

SASHIM DE SALMÃO

10g

13,3

0

2

0,7

4,4

URAMAKI DE
SALMÃO

22g

62

10

2,1

1,5

18,2

NIGUIRI DE SALMÃO

22g

74,5

15,2

2,3

0,5

0,2

10ml
(1 colher de sopa)

2

0,6

0

0

503,0

MOLHO SHOYU
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É frequente as pessoas
com diabetes verificarem um
aumento da glicemia quando
consomem sushi, mas a maioria
não entende porquê. Isto pode
acontecer quando se desconhece a
quantidade de hidratos de carbono
que uma única peça pode ter.
Vendo a tabela da página
anterior, podemos concluir que,
ao consumirmos um niguiri e
um uramaki de salmão, estamos
a ingerir 25 g de hidratos de
carbono, ou seja, 2 porções
(equivalente a 2 batatas ou a 4
colheres de sopa de arroz ou de
massa).
Já um temaki tem
aproximadamente 54 g de hidratos
de carbono (4 porções), o que
equivale a 40 colheres de sopa de
ervilhas ou a 20 colheres de sopa
de feijão manteiga.
Por sua vez, se optar por
sashimi, este não fornece hidratos
de carbono, pelo que deve ser

acompanhado com uma fonte
destes, que pode ser, por exemplo,
uramakis ou niguiris.
Nos dias de hoje, também
encontramos sushi low carb, isto
é, nutricionalmente pobre em
hidratos de carbono. Estas peças
são constituídas principalmente
por pescado, algas, vegetais e
frutos, apresentando um teor em
hidratos de carbono inferior às
peças que contêm arroz.
É simples concluir que, numa
refeição de sushi, qualquer pessoa
pode ultrapassar as quantidades
de nutrientes normalmente
ingeridas. Estas indicações são
úteis para que seja possível fazer
refeições de sushi – tão em voga
hoje em dia – nutricionalmente
mais equilibradas.

SEGURANÇA ALIMENTAR
Note ainda que a inclusão de peixe
cru pode levantar questões em
termos de segurança alimentar.

O peixe deve ser congelado a
-20ºC para eliminar eventuais
microrganismos e o seu
manuseamento deve ser realizado
de acordo com as regras de higiene
dos manipuladores, instalações e
instrumentos.

Numa refeição de
sushi, qualquer
pessoa pode
ultrapassar as
quantidades
de nutrientes
normalmente
ingeridas.

Diabetes
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Os vegetais são perfeitos
para dar cor aos pratos,
tornando-os mais
interessantes.
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Alimentação infantil

Comer legumes é
saudável e divertido
Aprenda estratégias para motivar as crianças a
incluir os vegetais na sua alimentação diária.

A

ESCRITO POR:
JOANA OLIVEIRA
NUTRICIONISTA E
AUTORA DO LIVRO
“COMER PARA
CONTROLAR A
DIABETES“
COM A
PARTICIPAÇÃO
DO CHEF
IVO MAURÍCIO
EDIÇÃO
ANA MARGARIDA
MARQUES

Organização Mundial da Saúde
recomenda o consumo diário de
3 a 5 porções de fruta e legumes,
de preferência 2 porções de fruta e 3 de
vegetais, segundo a Direção-Geral da
Saúde.
Os hortícolas, mais conhecidos por
legumes, integrados numa alimentação
saudável, são alimentos essenciais para a
saúde e crescimento e desenvolvimento
das crianças.
Diferentes alimentos têm diferentes
nutrientes, pelo que, para garantir uma
ingestão adequada de vitaminas e minerais, é fundamental variar a alimentação.
As crianças tendem a rejeitar alimentos novos e introduzir legumes em
cada refeição é muitas vezes uma tarefa
difícil. Contudo, existem estratégias que
podem facilitar este processo e promover uma alimentação mais saudável para
toda a família.
Não há regras universais. É necessário
encontrar as motivações de cada criança.

TORNE A SOPA APETECÍVEL
A sopa é uma forma saudável e simples de cozinhar os legumes. Aproveite

a sopa para colocar os legumes menos
apreciados pela criança, que desta forma acabam por passar despercebidos.
Experimente triturar a sopa e servi-la
numa caneca. Beber a sopa pode ser mais
divertido e até mais fácil.

INOVE NA CONFEÇÃO
DOS PRATOS
A forma como cozinha e como tempera
os legumes é fundamental para dar sabor
e textura. Experimente novas formas de
confeção, por exemplo, legumes salteados, grelhados, assados ou estufados.
Utilize diferentes especiarias e ervas
aromáticas para lhes dar sabor.

JUNTE VEGETAIS
AOS SEUS COZINHADOS
Em vez de cozinhar os legumes à parte,
junte-os às suas confecções. Experimente adicionar tomate e outros
legumes aos seus estufados e assados;
quando estiverem cozinhados, triture-os com a varinha mágica até obter um
molho cor-de-laranja cremoso.
Os vegetais são perfeitos para dar cor
aos pratos, tornando-os mais interes-
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DICAS
PRÁTICAS

santes. Misture legumes nos pratos favoritos da criança, como bolonhesas, lasanhas e
empadões.

ADICIONE LEGUMES AO PURÉ
DE BATATA
Triturar a sopa
e servi-la numa
caneca. Beber
a sopa pode ser
mais divertido e
até mais fácil.
Adicionar
tomate e outros
legumes aos
estufados e
assados. Quando
estiverem
cozinhados,
triture-os com a
varinha mágica
até obter um
molho cor-delaranja cremoso.
Misturar
legumes nos
pratos favoritos
da criança, como
bolonhesas,
lasanhas e
empadões.
Ter pepino e
cenoura cortados
em palitos
guardados em
caixas herméticas
transparentes.
Substituir a
batata comum no
puré por batatadoce e juntar
legumes como a
cenoura, a couveflor, a abóbora,
a curgete ou
beringela.
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No puré de batata adicionar ou substituir
parte da batata por legumes. Por exemplo,
a couve-flor não altera o sabor e deixa o
puré ainda mais macio. Experimente substituir a batata comum por batata-doce e
junte legumes como a cenoura, a abóbora, a
curgete ou beringela para um puré mais rico
e saboroso.

FAÇA ARROZ E MASSA COLORIDOS
Experimente juntá-los ao arroz e à massa.
Tem de ser uma quantidade significativa de
legumes, mas se os ralar podem não oferecer tanta resistência. Por exemplo, pode ser
mais fácil comer arroz de cenoura do que
arroz e cenoura cozida.

PREPARE HAMBÚRGUERES
DE LEGUMES
Tanto nos hambúrgueres ou no rolo de
carne pode misturar legumes, triturando-os juntamente com a carne ou peixe ou
misturando-os a posteriori. Compre a
carne picada como habitualmente, junte os
legumes picados, amasse de forma a ficarem
bem misturados e molde os hambúrgueres.

preparados e visíveis, por exemplo, pepino e
cenoura cortados em palitos guardados em
caixas herméticas transparentes. Escolha
legumes de cores diferentes, diversificando
a alimentação e expondo a criança a alimentos diferentes. É importante não só para
aumentar a sua literacia alimentar como
para despertar a sua curiosidade.

INCLUA LEGUMES NOS LANCHES
Junte folhas de alface, rodelas de pepino ou
tomate às sandes do lanche. Ficam mais coloridas e mais ricas nutricionalmente. Outra
opção é substituir a manteiga por uma
pasta de tomate e orégãos ou outra combinação que ache que vá funcionar. Os ovos
de codorniz e os tomates cherry podem ser
outras opções diferentes e divertidas de
lanches para comer a meio da manhã.

RESPEITE OS GOSTOS
DA CRIANÇA
Se a criança provou um legume e não
gostou, prepare-o ou cozinhe-o de forma
diferente noutro dia. Não desista à primeira, mas, se a criança continuar a não gostar,
respeite-a, pois existe a possibilidade de
se acabar por criar uma aversão a certos
alimentos. Deve provar-se pelo menos uma
vez tudo o que está no prato, mas sem pressões.

LEGUMES PRESENTES NO PRATO

DEIXE AS CRIANÇAS
PARTICIPAREM

Mesmo que a criança não os queira comer
é importante colocar os legumes no prato
para que esta se familiarize com o aspeto,
cor e cheiro dos legumes que atualmente
não gosta. Recomenda-se qua a introdução
seja gradual, muitas vezes têm de ver um
alimento novo quatro ou cinco vezes antes
de se aventurar a experimentá-lo.

Envolva as crianças na escolha e na preparação dos alimentos. Deixe que a criança
ajude a preparar as refeições, para que se
familiarize com as suas texturas e aromas
e que estes não sejam desconhecidos. Por
exemplo, escolham um legume em conjunto,
pesquisem a melhor forma de o preparar
e confecionem a receita juntos.

TENHA LEGUMES SEMPRE
À MÃO

APOSTE NA APRESENTAÇÃO

Muitas vezes é mais prático abrir um pacote
de bolachas do que descascar uma cenoura ou uma peça de fruta. Tenha legumes já

“Os olhos também comem” e isto aplica-se
também às crianças. Se a apresentação for
divertida e apelativa, há mais probabilidade
de os legumes serem comidos.

Alimentação infantil

DÊ O EXEMPLO AOS MAIS NOVOS
A sopa e os legumes não são só para os “pequeninos”. Se as crianças estiverem habituadas desde logo a ver legumes como um
acompanhamento tradicional nas refeições
familiares, manterão mais facilmente esses
hábitos.

USE UMA ABORDAGEM POSITIVA
A importância dos legumes na alimentação é
reconhecida por todos. Contudo, é essencial
que os vegetais não sejam alimentos “meramente obrigatórios”. Evite dizer frases como
“Se não comeres a sopa, não comes a sobremesa”. Esta abordagem à alimentação saudável
pode fazer com que a criança valorize mais

os doces em detrimento dos alimentos que
fazem bem à saúde. Experimente uma abordagem positiva, por exemplo: “Que tal fazermos
hambúrgueres de legumes?”.

É essencial que os vegetais
não sejam alimentos
“meramente obrigatórios”.
Evite dizer frases como “Se
não comeres a sopa, não
comes a sobremesa”.
Envolva as crianças
na escolha e na
preparação dos
alimentos.

RECEITA
DO CHEF

SUGESTÃO DO
CHEF DA APDP
IVO MAURÍCIO:
Em vez de legumes
cozidos, corteos em palitos ou
pedaços pequenos,
leve-os ao forno
temperados
com azeite, sal,
colorau e orégãos.
Deixe-os ficar
bem dourados
e crocantes. É
uma delícia e
nutricionalmente
mais ricos.
EXPERIMENTE!
Tente oferecer
um vegetal
diferente durante
5 dias e nos 5 dias
seguintes
repita-os. Ao
fim de 15 dias
vá variando
o esquema,
nomeadamente
oferecendo outros
vegetais. Incentive
para que, pelo
menos, provem o
vegetal.
Fonte: Da mesa
à horta: Aprendo
a gostar de
fruta e vegetais
do Instituto de
Saúde Púlica da
Universidade do
Porto
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ENTRADAS

CONHEÇA E COMPARE CALORIAS E HIDRATOS DE CARBONO (HC)

Em dias especiais seja em casa ou no restaurante, saiba como escolher
opções mais saudáveis e menos calóricas para iniciar a sua refeição.
As opções mais
saudáveis, além
de menos calorias,
apresentam
mais nutrientes
essenciais, como
a fibra, vitaminas,
sais minerais e
outros compostos
com propriedades
antioxidantes, que
são importantes
para a saúde
cardiovascular.
As opções
menos saudáveis
apresentam
alimentos com
um elevado teor
de gordura, sal e
calorias, e por isso
devem ser evitadas.

OPÇÕES MENOS SAUDÁVEIS

OPÇÕES MAIS SAUDÁVEIS

2 TOSTAS COM 1 FATIA DE
QUEIJO DA SERRA

2 ESPETADAS DE TOMATE CEREJA
E QUEIJO MOZARELA

371 KCAL 19 g HC

58 KCAL
SALADA DE POLVO

OVOS MEXIDOS COM FARINHEIRA

448 KCAL

17 g HC

74 KCAL

SALGADOS (1 EMPADA E 1 RISSOL DE CARNE)
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0 g HC

PALITOS DE LEGUMES 1

442 KCAL 44 g HC
Fotografia RICARDO POLÓNIO Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS
LIVING ALLOWED®

3 g HC

56 KCAL
1

7 g HC

Com molho de iogurte aromatizado com alho e salsa
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(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
300 g de cenoura
200 g de abóbora
300 g grão cozido
1 cebola
4 dentes de alho
1 ramo de hortelã
2 colheres de sopa de azeite
Sal
Pimenta
PREPARAÇÃO
1 Numa panela, coloque a cenoura, a
abóbora, a cebola e o alho, com água
suficiente para cozer.
2 Passe a varinha mágica até ficar um puré
aveludado e tempere com uma pitada de sal
e pimenta.
3 Passe o grão por água para retirar o
excesso de sal e aqueça-o.

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

159
kcal

17 g

hidratos
de carbono

7g

4 Em cada taça, coloque primeiro o creme,

proteínas

5 Por fim, deite um fio de azeite em cada

7g

depois o grão e as folhas de hortelã a efeitar.
taça e sirva.

gordura

Culinária
RECEITAS DE MARGARIDA BARRADAS NUTRICIONISTA DA APDP COM BEATRIZ VIEIRA ESTAGIÁRIA DE NUTRIÇÃO DA APDP

CREME LARANJA
COM GRÃO E HORTELÃ

Fotografia RICARDO POLÓNIO - LIVING ALLOWED® Produção e foodstyling RITA AMARAL DIAS - LIVING ALLOWED®
Acessórios de produção: Cerâmicas na Linha Zara Home
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SALADA DE OVO COM
LENTILHAS E AIPO

34

Diabetes

Culinária

(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
420 g de lentilhas cozidas
4 ovos
250 g de tomate cherry
200 g de aipo
200 g de pimento verde
300 g de cebola roxa
100 g de rúcula
100 g de azeitonas descaroçadas
20 g de miolo de pinhão
10 g de azeite
Salsa ou coentros picados (a gosto)
Vinagre balsâmico q.b.
Sal e pimenta q.b.
COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

320
kcal

25 g
hidratos de
carbono

19 g
proteínas

16 g
gordura

PREPARAÇÃO
1 Coza as lentilhas e os ovos. Se usar lentilhas em

lata, passe-as por água, para retirar o excesso de sal.
2 Corte o aipo em meias luas, o pimento em tiras, o
tomate ao meio e a cebola em rodelas.
3 Numa saladeira, misture todos os ingredientes,

excluindo os ovos, as azeitonas e os pinhões e
tempere com um pouco de sal e pimenta.

4 Divida a salada por quatro taças individuais, e

coloque no centro o ovo cozido aberto em quatro, as
azeitonas e os pinhões, também divididos uniformente
e a salsa ou coentros picados.
5 Tempere com molho de azeite, misturado com
vinagre balsâmico.
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TAGLIATELLI COM
FRANGO E LEGUMES

Culinária
COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

346
kcal

23 g

hidratos de
carbono

23 g
proteínas

18 g
gordura

(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
80 g de tagliatelli cru
150 g de feijão encarnado (cozido, em lata)
200 g de frango (sem osso)
4 ovos
1 pimento vermelho
1 lata de cogumelos laminados
Azeitonas pretas descaroçadas
100 g de cenoura
50 g de aipo
150 g de alho francês
3 colheres de sopa de azeite
2 dentes de alho
1 ramo de coentros
Sal, noz moscada, louro, pimenta e manjericão q.b.
PREPARAÇÃO
1 Coloque a massa e os ovos a cozer.
2 Escorra a massa e passe por água fria para ficar al dente

e volte a escorrer.

3 Numa frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite e os

dentes de alho picados. Quando o alho começar a alourar, deite
a massa, envolvendo de forma a que fique solta. Reserve.
4 Corte o frango em tiras e reserve. Descasque os ovos.
5 Corte o pimento em tiras, o alho francês às rodelas, rale

a cenoura, corte o aipo em meias luas. Reserve.

6 Passe por água o feijão e as azeitonas para tirar o excesso

de sal.

7 Numa frigideira ou wok, coloque o restante azeite com o

alho francês. Adicione uma pitada de sal e deixe alourar um
pouco, juntando o pimento vermelho, e a seguir o frango. Deixe
estufar e mais tarde acrescente os cogumelos, a cenoura e o
aipo. Tempere com noz moscada, louro, pimenta e manjericão.
8 Envolva bem a massa na mistura e acrescente o feijão

encarnado e as azeitonas pretas. Pique os ovos cozidos e
misture os coentros picados.
9

Divida por quatro pratos fundos e enfeite cada prato com
um ovo picado com coentros.

Aprenda a comer bem
(4 PESSOAS)

INGREDIENTES
250 g queijo quark
3 folhas de gelatina
1 banana grande (cerca de 200 g)
9 morangos médios (cerca de 250 g)
25 g pepitas de cacau (sem adição de açúcar)
2 colheres de sopa de cacau em pó
2 colheres de sopa de adoçante
Hortelã
Canela
PREPARAÇÃO
1 Coloque as folhas de gelatina em água fria durante
10 minutos, de forma a que fiquem separadas. Depois
escorra-as e derreta-as numa pequena quantidade
de água a ferver (2 colheres de sopa).
2 No liquidificador, misture a gelatina derretida com

o queijo quark.
Divida a mistura em três partes iguais.

3 No liquidificador, a uma parte acrescente a

banana, e bata.
A outro terço, misture o cacau, a maior parte das
pepitas e 1 colher de sopa de adoçante.
À última parte, junte 5 morangos, a outra colher de
adoçante e bata.
4 Em quatro taças de vidro, coloque as três misturas

por camadas. Divida a mistura de banana pelas taças
e polvilhe de seguida com canela. Por cima, coloque
a mistura com o cacau e finalmente a mistura de
morangos.

5 Para decorar, coloque 1 morango em cada taça, as
restantes pepitas de cacau e uma folha de hortelã.

COMPOSIÇÃO
NUTRICIONAL

(média por pessoa)

149
kcal

17 g
hidratos de
carbono

9g

proteínas

6 Ponha no frigorífico pelo menos duas horas antes

de servir.

Sugestão: Opte por um adoçante que não contenha
maltodextrina ou frutose.

5g
gordura

Culinária

BAVAROISE DE FRUTA
E CACAU

Frutas da época

COMO
CONSERVAR
À TEMPERATURA
AMBIENTE:
Até 3 dias ou até
amadurecer
NO FRIO:
De 1 a 3 semanas

Quivi
Delicie-se com este fruto de casca acastanhada e polpa
saborosa, de pequenas sementes pretas comestíveis.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL POR 100 G
Adaptado de Tabela da Composição dos Alimentos, Instituto Ricardo Jorge

CALORIAS

DICAS

HIDRATOS DE CARBONO

60 Kcal

10,9 g

PROTEÍNAS

GORDURA

1,1 g

0,5 g

Os
quivis têm
uma textura
suave. Adocicam
à medida que
amadurecem.

Pelo seu aspeto
apelativo, é um
fruto excelente
para adicionar em
saladas, pratos ou
sobremesas.
Desfrute ao
natural. Corte
o quivi na
horizontal, em
duas metades.
Remova a polpa
com uma colher.
Experimente
outra variedade.
Menos comum é
o quivi amarelo,
com uma forma
mais oval do que
o quivi tradicional
e com a polpa
amarela em vez
de verde.
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FONTE DE
VITAMNINA C
O quivi é um fruto com
um elevado teor de
vitamina C, pelo que
ajuda a fortalecer o
sistema imunológico
(tem 72 mg de vitamina
C por cada 100 g).

FRUTO COM ELEVADO
TEOR HÍDRICO
Por ser rico em
água, o quivi melhora
a hidratação do
organismo. É baixo
em calorias, podendo
substituir alguns frutos
mais calóricos.

ALIMENTO RICO EM
MINERAIS
É um fruto que contém
diversos minerais, por
exemplo, cálcio, fósforo
e magnésio. É rico em
potássio, com 300 mg
deste mineral por cada
100 g.

AJUDA NO TRÂNSITO
INTESTINAL
O quivi contém fibras
na sua composição, o
que ajuda os intestinos
a funcionar bem.
Experimente incluir
um quivi por dia na sua
alimentação.

Viver bem a

DIABETES
GUIA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL
Conselhos e estratégias
TRAZER A ARTE PARA A VIDA
Testemunhos de artistas
DIABETES TIPO 2 NA CRIANÇA E NO
ADOLESCENTE
Estilos de vida
CONSULTÓRIO
Perguntas dos leitores
ENTREVISTA
Teresa Heitor
RAZÕES PARA ANDAR DE BICICLETA
Dicas e benefícios

Viver bem a diabetes

Guia para uma
vida saudável
Em 2018 adote bons hábitos de saúde para
viver com equilíbrio e harmonia.
TEXTO ANA MARGARIDA MARQUES

10

Hábitos que ajudam a ter um bom controlo da
diabetes e que contribuem para uma jornada
salutar e feliz.

1
ALIMENTE-SE
BEM.

Ter uma alimentação
equilibrada resulta na
melhoria do controlo da
glicemia e na redução dos
níveis de triglicéridos
(gordura) no sangue e da
tensão arterial. A dieta
não saudável é um dos
principais fatores de risco
para outras doenças crónicas,
nomeadamente as doenças
cardiovasculares, o cancro
e para vir a desenvolver
problemas relacionados com
a obesidade.
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3

PRATIQUE
CAMINHE
EXERCÍCIO FÍSICO. DIARIAMENTE.
Encare o exercício como uma
rotina. Além de ser uma
excelente forma de manter
a sua saúde, é essencial no
controlo da diabetes, a par
da alimentação saudável e da
medicação. Caso não tenha
o hábito de fazer exercício
no seu dia a dia, aborde a
questão numa consulta com
o seu médico e aconselhese com um especialista
em exercício para receber
um plano de exercício
individualizado.

Inclua atividade física no
seu quotidiano, de forma
regular. Diga não a uma vida
demasiado sedentária. Andar
a pé é uma boa estratégia
para manter os níveis
adequados de atividade
física: use as escadas em vez
do elevador; realize passeios
diários; nas distâncias mais
curtas, opte por andar a pé
em vez de automóvel. Uma
vez por mês, experimente
organizar caminhadas com
amigos e familiares.

DIGA SIM
AOS ESTILOS
DE VIDA
SAUDÁVEL
Adotar rotinas
saudáveis pode
exigir uma
mudança de
comportamentos.
É essencial que
esteja informado,
motivado e
envolvido no
processo de
mudança, para
tornar as suas
ações em hábitos
propriamente
ditos.

Guia para uma vida saudável
Especial

4
DURMA BEM E COMECE
O DIA COM ENERGIA

É importante dormir bem para
descansar e para gozar de boa saúde.
Uma noite de descanso promove
energia, melhora o humor e potencia
a ação reparadora que o sono tem
nas várias funções do nosso corpo.
Adote estratégias para facilitar o sono
(consulte o artigo da página 55).

Respeite-se
a si próprio,
cuide de si
e aprenda a
valorizar as
suas ações.

5
BEBA LÍQUIDOS.

A água tem um papel regulador de
diversas funções do nosso corpo.
Hidrate-se bem durante o dia,
bebendo bastante água (1,5 a 2 litros).
No inverno, experimente também
fazer chás de infusão de ervas.
Esta pode ser uma boa estratégia
para aumentar a ingestão de
líquidos. Em vez de adicionar
açúcar às tisanas, inclua
uma casca de limão
ou pau de canela.

6
PESQUISE A GLICEMIA.

A vigilância da glicemia é essencial
no controlo da diabetes. Monitorize
diariamente a glicemia, em jejum
e após as refeições principais,
tendo como referência os valores
recomendados pela sua equipa de
saúde. É importante também registar
o valor de glicemia obtido em cada
medição. O controlo da glicemia pela
própria pessoa (autocontrolo) é um
cuidado essencial no controlo da
diabetes.
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7
VIGIE A TENSÃO ARTERIAL
E O COLESTEROL.
Faça o controlo regular da tensão arterial.
É também fundamental manter os níveis
de gordura no sangue (colesterol) dentro
dos valores recomendados. Desta forma,
consegue manter o corpo saudável e a
diabetes controlada. Esclareça todas as
dúvidas com a sua equipa de saúde.

9
TOME A MEDICAÇÃO
CORRETAMENTE.

Cumpra a medicação prescrita pelo
médico. Anote todas as suas dúvidas
relacionadas com os medicamentos e
esclareça-se na consulta seguinte. É muito
importante ficar esclarecido sobre as
questões de saúde que o preocupam.

É mais fácil
controlar bem a
diabetes se tiver uma
rotina regular na
sua vida.
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8
CONTROLE O PESO
SEMANALMENTE.

O controlo de peso deve ser realizado
uma vez por semana, preferencialmente
em jejum. Se tem excesso de peso, deve
alcançar os valores recomendados de
forma progressiva, através de um plano
alimentar equilibrado, associado ao
aumento de atividade física diária.

10
REALIZE OS EXAMES DE
SAÚDE SOLICITADOS.

Mesmo que se sinta bem, deve realizar
análises laboratoriais regulares para
assegurar o controlo metabólico e o estado
de saúde. Anualmente, realize os exames
de vigilância da saúde dos principais
órgãos (dos olhos, dos pés, dos rins).

CUIDE
DE SI
Conselhos para
ultrapassar
desafios

É mais fácil
controlar bem
a diabetes se
tiver uma rotina
regular na sua
vida.
Respeite-se a
si próprio, cuide
de si e aprenda a
valorizar as suas
ações.
Procure ajuda
especializada.
Estabeleça
objetivos
concretos, com
a ajuda da sua
equipa de saúde.
Envolva a
sua família nas
rotinas para
que possa ser
melhor apoiado e
motivado.

Trazer a arte
para a vida
Isabel
Garcia
70 ANOS
Figueira da Foz
Escultora

«Devemos
pensar quem
somos e o
que estamos
a fazer no
mundo e na
sociedade»
www.isabelgarciaescultura.com

Trazer a arte para a vida

Uma escultora, um designer e um escritor exploram materiais,
experiências e memórias motivados pela vontade de reconstruir
e trazer criatividade ao mundo. Em comum, todos têm diabetes.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO FOTOGRAFIA ANTÓNIO CABRAL E LUÍS RIBEIRO

O

primeiro contacto de Isabel
Garcia com a escultura
deixou-a deslumbrada. Na
Faculdade de Belas Artes de Lisboa,
pediram-lhe que transformasse
em barro uma escultura de baixo-relevo neoclássico feita em gesso.
Isabel reproduziu os desenhos,
volutas e curvaturas com facilidade
e um prazer imenso. A escultura
era, sem dúvida, a sua expressão
artística preferida. Ainda assim,
um professor disse-lhe que não
tinha «estrutura» para ser escultora.
«Era muito magrinha, tinha uns
bracinhos minúsculos. Disseram-me
que não tinha corpo nem força para
isso». Isabel acabou por enveredar
pelas artes do Desenho e da Pintura.
Depois de uma carreira dedicada
ao Ensino e concentrada na família,
decidiu resgatar o sonho. «Sempre
tive aquela situação atravessada»,
conta, recuando aos anos 1980.
O DOBRO DA ENERGIA
Nos primeiros trabalhos Isabel
usou aço polido, que tratava como
se fosse um espelho, pois o que
lhe interessava era o reflexo das
imagens no brilho do aço. Nesta fase
experimentou ainda trabalhar em
pedra, com rebarbadora, escopro,
martelo e todos os materiais que
usam os canteiros e escultores
deste material. Os trabalhos de
desenho e pintura foram evoluindo
paralelamente. Entre Lisboa e
Alcobaça - que considera a sua casa
- a artista dedica o dia à escultura,

a noite ao desenho, reservando
alguns interlúdios para a pintura.
«Sou capaz de estar a trabalhar
um dia inteiro. Toda a energia que
eu despendo a fazer um trabalho
é-me devolvida em duplicado». O
confronto com problemas faz parte
do processo criativo. Além dos
obstáculos que tem de transpor
durante a elaboração das peças,
existem por trás das suas obras uma
consciência social e a busca pela
catarse. «É uma forma de o artista
ultrapassar uma crise. Reconstruir
uma ferida dentro da alma», explica.
PENSAR O SEU LUGAR NO MUNDO
Isabel Garcia completa agora um
conjunto de peças de uma série à
qual chamou Migalhas, baseando-se
no conto de fadas de Hansel e Gretel.
No chão da sala do seu apartamento
em Lisboa tem espalhadas obras
trabalhadas com os metais mais
robustos. Numa tela, uma pintura
deixa explícita a mestria técnica no
desenho a três dimensões e fica clara
a ligação de continuidade desta obra
aos outros elementos distribuídos
pelo chão. Cada um pode ver nestas
obras aquilo que quiser, mas a
autora encontra migalhas de ferro,
«migalhinhas», rebuçados feitos de
estanho e ainda meteoritos, estrelas,
e vários outros elementos ligados ao
cosmos. A série junta peças grandes
a outras muito pequenas. «Aprendi
a seguir o meu instinto e a produzir
peças que são famílias. Têm uma
mensagem em comum que pode ter

alguma utilidade para quem as vê».
No m|i|mo - Museu da Imagem em
Movimento, em Leiria, expôs uma
instalação com alguns dos elementos
desta série. «Eram migalhas que
marcavam um percurso, um caminho
que foi inspirado em Hansel e Gretel
e que levavam a um fim: no conto,
é a casa de chocolate, na minha
exposição são rebuçados, aos quais
dei nomes de venenos». O objetivo
é jogar com as aparências. «Parece
que é bom, atraente, mas na verdade
é mortífero». Questionada sobre
o que a levou a desenvolver esta
metáfora, a escultora menciona
a necessidade de exteriorizar a
inquietação causada por problemas
que afetam a sociedade de forma
global. Neste caso, uma reflexão
sobre a situação dos migrantes
que, à procura de uma vida melhor,
atravessam o Mediterrâneo
em direção à Europa, por rotas
perigosas. «Foi a aflição que me fez
pensar que tantas pessoas morreram
pensando que vinham encontrar um
mundo melhor, e afinal encontraram
destruição», lamenta.
DESTRUIR PARA JUNTAR DE NOVO
Isabel Garcia procura explorar,
transformar e reconstruir materiais.
As fábricas com maquinaria
industrial onde se transformam
materiais robustos e pesados foram
muitas vezes o seu atelier. Lá, corta
varas de metal com seis metros de
comprimento, para as transformar
em pedaços, que voltará a juntar
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CONTINUAR
DEPOIS DA
DIABETES
Isabel Garcia (na
página anterior) foi
diagnosticada com
diabetes tipo 2 há
cerca de quatro anos.
O peso de dar um
nome ao problema
de saúde causou-lhe
dificuldades e não
conseguiu gerir bem
a situação durante
os primeiros dois
anos. «Foi uma
fase diferente, que
me tirou algumas
energias», conta.
Mais tarde ganhou
consciência sobre
as estratégias
que lhe permitem
agora lidar bem
com a doença. Na
sua rotina inclui
atividade física diária
e o esforço por fazer
uma alimentação
saudável. A esses
cuidados junta
outra componente
essencial: a
dedicação ao
trabalho. «Com
a idade temos de
aprender a gerir
muito mais coisas
e sobretudo a tirar
prazer do que se faz.
Não devemos perder
tempo com coisas
inúteis. Ler, iniciar
atividades novas,
e sobretudo não
usar calculadora»,
recomenda.

para compor uma obra de arte. «O meu
trabalho é, eventualmente, o de reconstruir.
Se pensarmos bem, é a vida de cada um
de nós, tentar compor, reunir outra vez»,
sugere. A criatividade desponta a partir
de tentativas e erros. «Um trabalho leva
ao outro. Estou sempre atenta e, se noto
alguma dificuldade, vou ter que seguir um
novo caminho para a resolver, o que me leva
a descobrir uma coisa nova». Isabel Garcia
defende mesmo que a inspiração não existe.
«O que existe é uma vontade, um propósito.
No meu caso, é a vontade da descoberta».
ARTISTAS BÚSSOLA
Isabel Garcia adaptou ao mundo da arte
uma expressão usada por uma amiga em
relação às mulheres: há “artistas relógio”
e “artistas bússola”. Os artistas relógio
funcionam ao ritmo da moda. «Os artistas
bússola apontam e definem um caminho
novo, guiam para o norte da criatividade»,
defende. No seu caso, não pretende ser
uma artista relógio, mas também não se
considera uma artista bússola. «Tento
seguir o caminho do artista bússola, ser
verdadeira naquilo que faço, criativa, não
copiar, manter-me fiel aos meus princípios
e não me deixar contaminar por coisa
nenhuma», conclui.

L

uís Filipe Maçarico recorda-se de,
em criança, escrever nas paredes as
palavras que queria guardar. Hoje
faz-se sempre acompanhar de um caderno
de campo, sobretudo em viagem. «Uma
mania de antropólogo, mas também de
poeta», introduz. A poesia está presente na
sua vida de forma natural, como ter fome.
«Tem a ver com a sensibilidade. Uma forma
de estar e olhar os outros, tudo o que me
rodeia», explica. Até ao presente, publicou
22 livros de poesia, trabalhos em prosa,
literatura infantil e alguns títulos onde
aborda a história das coletividades, sendo
também autor da biografia do pugilista
Santa Camarão. Sempre teve sensibilidade
para a conservação do património e nutre

um fascínio pelo associativismo.
O VALOR DA EXPERIÊNCIA
Na sua obra mais recente, Vozes do [contos]
tempo, Luís Maçarico narra os primeiros
avanços na escrita, quando tinha 18 anos.
«Incansável, passava montanhas de horas
no quarto, lendo, relendo, escrevinhando,
riscando; começaram então a surgir os
primeiros traços para me conhecer melhor,
bem como ao Mundo em redor». Ao longo
da vida estudantil, recebeu estímulos de
quem o rodeava para que continuasse a
escrever. A avó paterna, que o criou, não
compreendia «o valor dessa experiência»
e insistia para que se dedicasse mais à
matemática «porque isso dos versos não
dá pão». Luís começou o seu percurso
profissional como cantoneiro de limpeza,
em 1978, varrendo as ruas de Lisboa.
Apesar de se considerar um «desajeitado»,
trabalhou como servente de pedreiro e
de carpinteiro. Aos 42 anos licenciouse em Antropologia na Universidade
Nova de Lisboa e dedicou um mestrado a
“Patrimónios e Identidades”, no ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa.
A LISBOA QUE AMA
Recentemente Luís viu-se obrigado a
deixar a casa onde cresceu, na Praça da
Armada, em Lisboa, local que elegeu como
ponto de partida da entrevista, por ter
tanta influência na sua personalidade.
«Aquele largo é quase como um útero,
que gera todo o meu ser na descoberta
do mundo, a partir de uma janela». Junto
ao parapeito sentava-se e ficava a olhar
o mundo, «a ver os pássaros e a sonhar
viagens». As pessoas são fruto do
ambiente onde vivem e da sabedoria que
lhes é transmitida, considera o escritor.
Enquanto explica as causas que levaram à
destruição de parte do chafariz desta praça,
faz notar que o abandono da casa onde
passou a infância é um desgosto ainda
por sarar. «Pegar na tralha toda e ter que
ir embora, dizer adeus às vizinhas… São

Luís
Filipe
Maçarico
65 anos
Évora
Escritor e
antropólogo

«Não me
separei
totalmente
da criança
que fui. »
aguasdosul.blogspot.pt
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«A forma de
sublimar a
realidade, o
quotidiano, é
fazendo arte»

DIABETES
TIPO 2
Luís Maçarico tem
diabetes tipo 2 há
cerca de nove anos. O
escritor defende que
as pessoas devem
tirar partido dos
meios atualmente
disponíveis para
proteger a saúde,
principalmente os
rastreios. «A minha
avó paterna tinha
diabetes e no tempo
dela não havia o
desenvolvimento
nem as
possibilidades que
neste momento
existem». O
antropólogo diz
ainda que frases
como «um dia
de cada vez» são
expressões de
«braços caídos»,
que quer afastar do
seu quotidiano. «É
contraproducente e o
contrário da terapia.
O importante
é continuar a
sonhar, a ter
projetos e objetivos
para alcançar»,
recomenda.

tantas memórias que não
é possível numa entrevista
contar tudo o que esta casa
representa. E sobretudo a
vivência de uma cidade que
amava», recorda.
PASTORES DO SOL
As 14 viagens que fez
à Tunísia preencheram
cadernos cheios de poemas,
reunidos na obra Os Pastores
do Sol, traduzida para francês
e árabe. Os seus diários têm
ainda desenhos feitos a café e
chá. A maior parte surgiram
das paisagens e pessoas
pelas quais ia passando nas
viagens de comboio. «A
Ilha de Jerba é o centro da
história que acompanha um
pescador, símbolo da luta
dos povos, que trabalha,
no seio da vida – a água, o
mar – produzindo alimento
para outros manterem essa
vida na sua caminhada

quotidiana.», lê-se na
introdução. Para além de
refletir a experiência e
a forma de estar de um
viajante, a obra de Luís
Maçarico revela também
uma ligação à infância,
«um bocadinho teimosa
e idealista», que não quer
perder. «Não me separei
totalmente da criança que
fui», reconhece. Apesar de
não se considerar «modelo
para ninguém», dos seus
livros gostaria que as pessoas
retirassem a «capacidade
de sonhar, viajar, e o gosto
de saborear as palavras».
«O texto será tanto melhor
quanto mais leituras os
outros puderem extrair
dele», sugere. Luís não tem
pudor em dizer que, no
fundo, o que os escritores
aspiram em primeiro lugar é
«serem amados». «Quando
se escreve para os outros

esperamos algum retorno,
e eu gosto que gostem de
mim». Além disso, sobressai
a busca por uma espécie
de catarse. «A forma de
sublimar a realidade, o
quotidiano, é fazendo arte»,
finaliza.

J

oão Montes não se
reconhece como um
artista, mas antes um
explorador de materiais e
re-user. Nos seus trabalhos,
totalmente feitos à mão,
transforma os materiais mais
brutos ou desvalorizados
em algo belo, útil e único. A
serapilheira – geralmente
considerada um tecido
grosseiro - é uma das
suas matérias-primas
favoritas. «Tatilmente, não
é propriamente a coisa mais
sedosa e polida, e isso foi
para mim o maior desafio:
agarrar no mais bruto e

João
Marco
Montes

Mulheres inspiradoras

39 anos
Pinhal Novo

Designer de
iluminação
decorativa e
pirografista

«É um
desafio
pessoal,
técnico e
engenhoso»
joaomgmontes.wixsite.com/artcrafts
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torná-lo bonito», introduz.
Candeeiros trabalhados, biombos
com desenhos da calçada portuguesa
e um Coração de Viana aperfeiçoado
com quilling1 compõem a
iluminação interior de uma das
salas da Adega Velha ASL Tomé, em
Palmela, cuja decoração é da autoria
de João. As peças não se resumem
a jogos de luz, mas a um trabalho
refletido com contrastes primários,
sobretudo variações de ocres, que
João privilegia por transportarem
para um dos grandes princípios que
marcam as suas peças: a ligação à
natureza. «Os meus candeeiros são
muito diferentes, mas reportam
todos a uma identidade ligada à
natureza e à nossa originalidade
enquanto ibéricos», explica. Os pés
de um dos candeeiros são feitos de
madeira retirada de antigos tonéis
de carvalho envelhecido. Houve um
cuidado especial em reaproveitar
materiais que antigamente eram
utilizados na adega e fazem parte
da sua história. «Tomáramos nós
conseguir viver tanto tempo como
esta madeira, de uma nobreza e
simplicidade brutais», reflete,
confessando que quase chorou
quando inseriu uma broca nas tábuas
originais. Da boa experiência que
teve como professor de Educação
Visual e Tecnológica, ao longo de
doze anos, João retira uma conclusão
a propósito do respeito pelas

DIABETES TIPO 1

João Montes diz que quando
recebeu o diagnóstico de
diabetes tipo 1, aos doze
anos, não lhe foi dada uma
segunda opção para além
de se adaptar a mais um
1

matérias-primas: «os princípios são
diferentes e a educação é diferente. O
contacto e o respeito pelos materiais
já não tem nada a ver com o que era,
e temo pelo futuro, pela perda de
motricidade fina», alerta.
OCEANÁRIO DE RECONSTRUÇÕES
Um dos maiores prazeres de João é
acompanhar o filho Gabriel, de cinco
anos, na descoberta de materiais,
ferramentas e do «saber-fazer».
«Desde um simples alfinete, a
motosserras e machados, o meu
filho conhece as funções de todas
as minhas ferramentas. Esteve
presente na construção de todas
estas peças e, apesar de ainda não
ter destreza física para as conseguir
utilizar, sabe o nome de cada uma
delas». Recentemente, pai e filho
começaram a construir um oceanário
dentro de casa. O quarto de Gabriel
tem agora pendurados no teto várias
formas de peixes, raias, caranguejos,
cavalos-marinhos e outros animais
feitos de caixas descartadas e outros
materiais que assim reutilizam.
Todos transformados e pintados
por Gabriel, com o apoio do pai.
«É o desafio de não termos nada,
querermos, e fazermos com os
recursos de que dispomos. Se não
temos cola, em vez de irmos gastar
dinheiro numa grande superfície,
fazemos cola. É um desafio pessoal,
técnico e engenhoso», descreve.

desafio. «A parte mais
complicada é o facto de o
resto do mundo não perceber
porque é que às vezes
temos que dizer que não.
Mesmo que não queiramos,
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«É o desafio de
não termos nada,
querermos, e
fazermos com os
recursos de que
dispomos.»

temos que ser diferentes,
e a sociedade não está
preparada», reflete. João
faz bicicleta e corrida duas
vezes por semana, diz que
a maior parte das pessoas

O quilling envolve o uso de tiras de papel que são enroladas, moldadas e coladas para criar desenhos decorativos.
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SAIR DA ZONA DE CONFORTO
Com dez anos, João Montes já saía
de casa de mochila às costas, em
Pinhal Novo, para se refugiar em
São Marcos de Serra, no Algarve,
terra natal dos pais. Por viver perto
das estações de comboio, desde
cedo pôde ter a autonomia para
viajar para a terra que considerava
a sua casa. «Tenho uma ligação
brutalmente especial a São Marcos
de Serra. Física, química, energética,
espiritual», reflete. Dois objetos
eram necessários para a viagem: um
chapéu e um canivete. Formado em
design industrial, João explica que
«ter que se desenrascar» e resolver
problemas que parecem sem solução
estão muitas vezes na base do seu
processo criativo. Com isso, espera
também tirar todas as pessoas que
veem o seu trabalho da zona de
conforto, mostrar-lhes o resultado
de uma transformação que não
julgavam possível.

não tem desculpa para não
fazer exercício. Uma boa
relação de proximidade com
os profissionais de saúde que
o acompanham há anos tem
marcado o seu percurso.

Conselhos para dormir bem

A TER EM
CONTA

HORAS
DE SONO
SEGUNDO A
IDADE

1

DOS 18 AOS
64 ANOS

10

É recomendado
dormir
7 a 9 horas.

CONSELHOS PARA

DORMIR BEM

65 ANOS
OU MAIS
Recomenda-se
dormir 7 a 8
horas.
Fonte: National
Sleep Foundation

1

Mantenha um horário regular de sono. Na sua rotina diária
evite variar muito os horários de deitar e de acordar.

2

Caso não tenha um sono suficiente durante a noite, opte por
não fazer sestas durante o dia.

3

Se não consegue adormecer ou se tem uma insónia, evite
manter-se acordado na cama mais de 5-10 minutos.

4

Mantenha o quarto com um ambiente tranquilo, confortável,
com pouca luz e com uma temperatura amena.

5

Não beba café ou outras bebidas ou substâncias estimulantes
antes da hora de deitar.

6

Evite ver televisão ou ler na cama. O quarto deve ser um
espaço reservado para o sono.

7

Praticar exercício físico regular ajuda a manter uma rotina de
sono saudável.

8

Adote uma rotina agradável todos os dias antes de ir para a
cama, por exemplo, tome um banho relaxante.

9

Tenha uma alimentação saudável e regular no seu dia a dia.
Faça refeições equilibradas antes de se deitar.

O sono é um
indicador vital da
saúde geral e do
bem-estar.

2

Estudos relatam
que ter problemas
de sono pode
estar associado ao
risco de aumento
de peso e de
diabetes tipo 2.
Fonte: National
Sleep Foundation

A TER EM CONTA:
A apneia
obstrutiva do
sono tem sido
associada à
diabetes tipo 2.
Consulte o
seu médico em
caso de sintomas
como: ressonar,
paragem
respiratória
durante o sono,
fadiga, depressão
e cefaleias
matinais.

caso de dificuldades de sono, converse com o seu médico
10 Em
para receber um aconselhamento individualizado.
Adaptado das recomendações da American Sleep Association (ASA)
por Ana Margarida Marques
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Diabetes tipo 2
na criança
e no adolescente

Devido à adoção de estilos de vida cada vez menos
saudáveis, cresce o número de crianças e de jovens com
excesso de peso e obesidade, aumentando o risco de
desenvolver diabetes tipo 2.

A
ESCRITO POR:
ROGÉRIO TAVARES
RIBEIRO
INVESTIGADOR
DA APDP E DO
INSTITUTO DE
BIOMEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE
AVEIRO
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mudança dos hábitos
alimentares, através
da transição da
dieta mediterrânica para
opções menos saudáveis,
acompanhada do aumento
do sedentarismo, para
o qual contribuem as
demasiadas horas dedicadas
a televisão, computador e
outras tecnologias digitais,
estão associados a um
aumento do excesso de
peso e obesidade entre os
mais jovens. Esta evolução
tem contribuído também
para o desenvolvimento de
diabetes tipo 2 nas crianças e
adolescentes.
Numa publicação recente da
rede de cuidados à diabetes
pediátrica SWEET, da qual
a clínica da APDP faz parte,
são sinalizados 347 casos
diagnosticados de diabetes
tipo 2 (correspondendo a 1,3%

das crianças e jovens seguidos
nesta rede europeia). Estes
casos apresentam uma
predominância do sexo
feminino, ao contrário da
diabetes tipo 1 (que representa
95,5% dos casos), onde há
uma equivalência de género.
De um ponto de vista da
saúde da população, apesar
de não existirem dados
oficiais, tem-se estabelecido
a perceção generalizada da
importância crescente deste
problema de saúde pública.
Fruto de piores escolhas
alimentares, baseadas em

fast food, e do sedentarismo,
ou como resultado da saúde
materna aquando da gravidez,
as camadas mais jovens
apresentam não apenas um
aumento da ocorrência de
excesso de peso/obesidade
e de diabetes tipo 2, como
também condições não
detetadas clinicamente,
como fígado gordo e
processos inflamatórios, que
constituem elas próprias
fatores de risco para o
desenvolvimento da diabetes
tipo 2. Adicionalmente, julgase que o desenvolvimento

O desenvolvimento da diabetes tipo
2 em crianças e adolescentes é mais
prejudicial do que quando surge
na fase adulta.

Estilos de vida

JOVENS EM
RISCO DE TER
DIABETES
TIPO 2

O excesso de
peso e obesidade
aparece associado
a diversos fatores
relacionados
entre si:
Mudança
dos hábitos
alimentares
Abandono
da dieta
mediterrânica
Transição para
uma alimentação
baseada em fast
food
Aumento do
sedentarismo
Uso excessivo
da televisão,
computador
e tecnologias
digitais
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da diabetes tipo 2 em crianças e
adolescentes é mais prejudicial do
que quando surge na fase adulta,
por exemplo originando uma perda
mais rápida da produção de insulina
que nos adultos, levando a uma
morbilidade e perda de qualidade de
vida precoces.

AVALIAÇÃO DO RISCO
EM PORTUGAL
Os dados epidemiológicos
disponíveis na literatura
internacional variam de país
para país, mas a tendência de
aumento galopante surge como
fenómeno comum. Perante este
cenário, considerando os esforços

presentemente dedicados à
prevenção da diabetes entre a
população adulta, nota-se uma
lacuna na nossa capacidade de
identificar e intervir sobre as
crianças e jovens em maior risco de
vir a desenvolver a doença. Sendo
reconhecido que é esta a fase onde a
prevenção pode originar os maiores
benefícios ao longo do ciclo de
vida, as intervenções habituais são
no entanto generalistas e pouco
focadas, sendo aplicadas por igual a
todos.
A avaliação do risco de um adulto
vir a desenvolver diabetes tipo 2 nos
próximos dez anos é hoje realizada
no Serviço Nacional de Saúde através

Em Portugal,
um terço dos
adolescentes
participantes
apresentavam excesso
de peso/obesidade,
assim como um
aumento de tempo de
sedentarismo durante
os fins de semana.
do questionário Findrisk, uma
ferramenta simples que questiona a
condição de saúde, história familiar
e hábitos e estilos de vida. Não
existindo algo semelhante que possa
ser aplicado a menores de 20 anos,
o Parlamento Europeu achou por
bem encomendar o desenvolvimento
científico de uma ferramenta com
essa capacidade. Assim, a APDP
tem sido o centro nacional de um
estudo-piloto apoiado pela Comissão
Europeia no âmbito da prevenção
precoce da diabetes tipo 2 dirigido
a jovens entre os 12 e os 14 anos.
Para além de Portugal, este estudo,
denominado PRE-STARt, conta
com a participação do Reino Unido,
Alemanha, Espanha e Grécia.

ESTUDO AVALIA RISCO EM
JOVENS PORTUGUESES
O PRE-STARt foi lançado com
os objetivos principais de criar
uma ficha de avaliação de risco
para adolescentes e implementar
um programa de intervenção para
adolescentes identificados como
em alto risco de vir a desenvolver
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diabetes tipo 2, com o
envolvimento das suas
famílias. Em Portugal, esse
trabalho foi desenvolvido em
conjunto com três escolas
da área da Grande Lisboa
(Amadora, Baixa da Banheira
e Seixal). Numa primeira
fase, foi recolhida informação
detalhada sobre o estado
de saúde, história familiar,
e hábitos e estilos de vida
de 226 adolescentes, que
depois foi utilizada para a
construção do questionário
de risco. Seguidamente, a
ficha de risco foi validada
através da avaliação realizada
por um painel internacional
de pediatras. Assim, com a
aplicação da ficha de risco
concluiu-se que quase 15%
dos adolescentes observados
apresentam um risco elevado
de vir a desenvolver diabetes
tipo 2. Adicionalmente,
foram identificados
quatro adolescentes com
valores laboratoriais de
hemoglobina glicada e
glicemia que inspiraram
suspeita de diabetes tipo 2
não-diagnosticada, e que
foram encaminhados para os
respetivos médicos de família
para seguimento.
Na fase seguinte, foi
desenvolvido um programa de
intervenção para a promoção
dos estilos de vida saudáveis.
Este programa foi depois
implementado em meio
escolar, focando-se não em
conselhos gerais, mas sim
em explorar os conceitos dos
próprios adolescentes em
relação à saúde, assim como
exercícios práticos de como
realizar uma escolha mais

informada para a seleção de
uma alimentação saudável e de
como quebrar o sedentarismo.
Esta última componente
foi avaliada através de
sofisticados monitores de
quantificação de atividade
física e avaliação da qualidade
de sono, que os adolescentes
usaram no pulso durante uma
semana, no início e no final da
intervenção.
Na implementação do
programa de intervenção
foram incluídos 63
adolescentes, sendo outros 29
adolescentes observados como
grupo controlo, nas escolas
participantes da Baixa da
Banheira e Seixal. O programa
foi aplicado em oito sessões
temáticas, por uma equipa
mista de investigadores,
professores e profissionais de
saúde. Os participantes nos
grupos de intervenção foram
avaliados através de medidas
biométricas e questionários
no início e no final do
programa, assim como três
meses depois da intervenção.
Os encarregados de
educação foram também
convidados a envolveremse ativamente, realizando
exercícios práticos em
conjunto com os adolescentes
em casa, com base nos
conteúdos das sessões
escolares, e participando
numa sessão específica
durante a intervenção para
conhecerem em maior
profundidade o projeto.

RESULTADOS E
DESAFIOS FUTUROS
Em Portugal, um terço dos
adolescentes participantes

apresentavam excesso de
peso/obesidade, assim como
um aumento de tempo de
sedentarismo durante os
fins de semana. Quando
observados três meses após
a intervenção, apresentavam
menor peso e perímetro
abdominal, e um aumento
da atividade física ao fim de
semana, o que parece sugerir
o sucesso da iniciativa. Para
além disso, um inquérito
aos professores envolvidos
revelou a apetência destes
profissionais por estratégias
de cariz mais prático e
relacionado com as atividades
do dia-a-dia, tal como foi
implementado durante o PRESTARt.
A versão portuguesa
do questionário de risco
desenvolvido pelo PRE-STARt
em adolescentes dos 12 aos
14 anos de idade será tornado
público brevemente, passando
a permitir a identificação de
adolescentes em alto risco
de vir a desenvolver diabetes
tipo 2. Pretende-se assim
contribuir para a reversão
deste preocupante problema
de saúde, capaz de limitar a
qualidade de vida futura.
Por último, torna-se
relevante criar formas de
contextualizar os cuidados às
crianças e adolescentes em
alto risco ou já diagnosticados
com diabetes tipo 2, e à sua
necessidade de apoio na
mudança de comportamentos
e adoção de estilos de vida
saudáveis, dado serem
frequentemente atendidos em
ambiente adaptado à resposta
à diabetes tipo 1 ou sem o
desejado apoio psicossocial.

ESTUDO
PRE-START

O PRE-STARt
foi lançado com
os objetivos
principais de:

1
Criar uma ficha de
avaliação de risco
para adolescentes

2
Implementar
um programa de
intervenção para
adolescentes
em risco de
ter diabetes
tipo 2, com o
envolvimento das
suas famílias
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A aterosclerose
constitui a principal
causa de morte e de
incapacidade nos
países desenvolvidos.
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Controlo e vigilância

E QUANDO AS ARTÉRIAS

ENVELHECEM?

A aterosclerose é uma expressão dos fatores de risco cardiovascular,
provocando uma espécie de envelhecimento precoce e progressivo das artérias.
Compreenda melhor esta doença, conheça os seus sintomas e saiba como agir.
TEXTO SOFIA SANTO, TÉCNICA DE CARDIOPNEUMOLOGIA APDP
REVISÃO CIENTÍFICA PEDRO MATOS, CARDIOLOGISTA APDP
EDIÇÃO ANA MARGARIDA MARQUES

ATEROSCLEROSE

1 É uma doença
inflamatória crónica
caracterizada pela formação
de placas de ateroma no
interior das artérias.

2 Os ateromas são placas,
compostas por gordura e
tecido fibroso. O volume dos
ateromas vai aumentando,
podendo ocasionar obstrução
total ou parcial do vaso.
3 Algumas destas placas
podem tornar-se instáveis,
ter rotura da parede e
provocar trombose aguda,
com oclusão total ou parcial
do vaso.
4 Essa obstrução pode
levar à ocorrência de Enfarte
Agudo do Miocárdio (EAM),
Angina de Peito, Acidente
Vascular Cerebral (AVC)
ou Acidente Isquémico
transitório (AIT), isquémia
aguda ou claudicação dos
membros inferiores.

QUAIS OS PRINCIPAIS
SINAIS DE ALERTA
Os sintomas mais
comuns associados
à progressão da
aterosclerose são: dor
no peito, dor de cabeça
brusca e intensa,
alteração da mobilidade,
força muscular ou da
linguagem de início
súbito, dores na barriga
das pernas com a marcha
e cansaço generalizado
com agravamento
progressivo.
QUANDO OCORREM
O desenvolvimento da
aterosclerose tem início
na adolescência, vindo a
manifestar-se, em geral,
a partir da quarta década
de vida, embora possa
surgir mais cedo nalguns
casos.
COMO É FEITO O
TRATAMENTO
O tratamento depende
do estadio e dos

sintomas de cada pessoa.
O tratamento pode
ser medicamentoso,
associado a uma
modificação do estilo
de vida, ou com
procedimentos invasivos
(cirurgia e angioplastia)
após cateterismo. A
decisão tem em conta
o grau de obstrução e a
localização das placas
de ateroma e também a
gravidade do défice de
irrigação (isquémia). Os
procedimentos electivos
consistem em dilatar os
vasos, minimizando a
procidência das placas
no interior dos vasos
e complementando
o tratamento com
medicamentos
antiagregantes
(aspirina e outros). Nos
procedimentos agudos, a
desobstrução passa por
ultrapassar o trombo que
se formou, para além do
que já foi descrito para
as situações eletivas.

DIAGNÓSTICO

Apesar de cada pessoa
reagir de forma diferente,
o diagnóstico precoce da
aterosclerose geralmente
permite atuar antes de
haver episódios agudos e
consequentes danos sobre
os diferentes órgãos.
Com isso, impede-se que
haja lesões permanentes
e redução na esperança
e qualidade de vida.
A recuperação é mais
simples e o retorno à vida
habitual mais rápido.

FATORES DE RISCO

A aterosclerose constitui a
principal causa de morte e
de incapacidade nos países
desenvolvidos, sendo
agravada por fatores como:
1 Diabetes mellitus
2 Hipertensão arterial
3 Colesterol elevado
4 Tabagismo
5 Obesidade
6 Sedentarismo
7 História familiar
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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

AS PESSOAS COM DIABETES
PODEM COMER CENOURA?
PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

MARGARIDA
BARRADAS
NUTRICIONISTA
DA APDP

ALIMENTAÇÃO E DIABETES

A

cenoura, um
dos alimentos
integrados na Dieta
Mediterrânica, é muito
rica em fibras solúveis,
β-caroteno, vitaminas do
complexo B, vitamina C,
minerais (como o potássio) e
fitoquímicos.
Muitas pessoas com
diabetes evitam o consumo
de cenoura, devido ao
sabor adocicado que por
vezes contém. No entanto
este sabor, não se deve à
quantidade de hidratos de
carbono (HC) existentes na
cenoura, mas sim à presença
de outros componentes que
determinam o aroma e o
sabor de alguns vegetais.
Por exemplo, a menor
quantidade de terpenos na
sua composição, confere à
cenoura um paladar mais
doce e existem outros
compostos a interferir no
sabor. A sua riqueza nestes
compostos varia de acordo
com diversos fatores, como
a espécie da cenoura, a
temperatura ambiente do
local de cultivo e o seu
tratamento após a colheita,
entre outros.
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Na realidade a cenoura
é um alimento pobre em
hidratos de carbono, já
que cada 100 g de cenoura,
contêm apenas 4 g de HC.
Isto significa, que para
obtermos os mesmos HC
que existem numa batata do
tamanho de um ovo, ou em
2 colheres de sopa de arroz,
(1 porção, ou 12 g de HC)
teríamos que ingerir 300 g
de cenouras.
Outra justificação referida
por pessoas que têm

receio de ingerir cenoura,
especialmente cozida, é o seu
suposto Índice Glicémico
(IG) elevado - o que também
não se verifica.
O IG é, de um modo
simples, uma forma de
classificar os alimentos ricos
em HC de acordo com a sua
capacidade em aumentar a
glicemia, após as refeições
(ver texto “Índice Glicémico
e Diabetes” da Dra Maria
João Afonso, Nutricionista
da Apdp, revista nº 80).

Consultório

A cenoura é um alimento pobre em hidratos
de carbono, já que cada 100 g de cenoura,
contêm apenas 4 g de HC.
RAZÕES PARA INCLUIR
A CENOURA NA SUA
ALIMENTAÇÃO:
A cenoura é rica em fibras
solúveis, (nomedamente
em pectina) que como o
nome indica se misturam
com água no estômago e
formam uma espécie de
gel. Este gel para além de
aumentar a saciedade e
diminuir o esvaziamento
gástrico, também contribui
para retardar a absorção
da glucose, ajudando a
prevenir subidas mais
bruscas na glicemia. Pela
riqueza em fibras, tem
(entre outras) a vantagem
de diminuir os níveis de
colesterol e de ajudar na
regularização do trânsito
intestinal.
A cenoura tem um

A cenoura
tem um
elevado
poder
antioxidante.

elevado poder antioxidante.
Rica em βbetacaroteno, que
é o precursor da vitamina
A (o que significa que no
organismo se converte
nesta vitamina) e que tem
um efeito antioxidante no
organismo.
O βbetacaroteno, é
lipossolúvel, e por essa
razão, para que a sua
absorção ocorra de uma
forma eficiente, deve ser
ingerido em conjunto com
lípidos (gorduras).
A vitamina A tem
uma função fisiológica
importante na visão, porque
tem um papel insubstituível
na formação de moléculas
sensíveis à luz.
A cegueira noturna é um
dos primeiros sintomas da
deficiência nesta vitamina
e em casos extremos, a

uma doença chamada
Xeroftalmia.
Em conjunto com outras
substâncias antioxidantes,
esta vitamina contribui para
a redução da incidência de
cataratas e ajuda a melhorar
a hidratação da córnea.
Para além de combater
os agentes oxidantes que
provocam o envelhecimento
da pele, o βbetacaroteno
também ajuda a preservar
o colagéneo. Esta
característica contribui
para manter a elasticidade
e firmeza da pele, e tem
efeitos benéficos para os
ossos, cabelo e unhas.
Por outro lado, contribui
para a produção de
melanina, ajudando a
proteger a pele dos efeitos
nocivos dos raios U.V. e a
manter o tom bronzeado.

NO DIA A DIA A
CENOURA PODE
SER USADA DE
VÁRIAS FORMAS:
Sopas, estufados,
assados no forno, em
saladas – confecionada
ou temperada com
azeite, para garantir
um absorção completa
da provitamina A.
É um excelente
ingrediente para
fazer o puré das
sopas, sendo possível
reduzir ou mesmo
eliminar a batata.
Não há qualquer
inconveniente em
juntar abóbora, a
menos que a sopa
seja para bebés – que
podem ficar com
a pele amarelada,
caso tenham uma
ingestão elevada de
betacaroteno.
Pode ser usada como
snack, crua e cortada
aos palitos grossos,
por exemplo. Neste
caso, para assegurar
a completa absorção
do betacaroteno, será
boa ideia associar a
cenoura à gordura dos
ácidos gordos, mono
e polinsaturados que
encontramos nos
frutos oleaginosos,
por exemplo 2 nozes
ou 10 amêndoas ou
amendoins (sem sal)
por dia. É o exemplo
de uma refeição
que promove uma
sensação de saciedade,
mas que, devido ao seu
baixo teor em HC, não
substitui uma refeição
intermédia mais usual.
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PORQUE DEVO FAZER AS
ANÁLISES PRESCRITAS PELO
MÉDICO?
PERGUNTA ENVIADA POR EMAIL

EXAMES E ANÁLISES DE ROTINA

O

organismo do ser
humano é muito
complexo. Temos
vários conjuntos de órgãos
que trabalham para que
se realizem determinadas
funções e que se consideram
agrupados em sistemas (por
exemplo, sistema digestivo,
respiratório, urinário,
cardiovascular e nervoso).
Numa pessoa saudável,
estes sistemas estão
em harmonia. Contudo,
existem situações em que
há desvios em relação ao
funcionamento normal dos
órgãos, algumas das quais
nem nos apercebemos por
não darem sintomas.
Com o avanço da medicina,
cada vez mais é possível

identificar, através de
uma pequena amostra de
sangue, os níveis de diversas
proteínas, hormonas, sais
minerais e outras moléculas
que refletem como estão a
funcionar os nossos órgãos.
Existem sintomas que
são comuns a diferentes
doenças. Por este motivo,
é tão importante fazer
as análises que o médico
solicita. Os parâmetros
desviados da normalidade
nas análises ajudam o
médico a interpretar os
sintomas de que se queixa
ou até detetar anomalias das
quais não havia suspeita.
Quanto aos valores que estão
normais, permitem excluir
determinadas patologias.

Deste modo, o médico
pode avaliar a pessoa no
seu todo. Nas consultas
periódicas são pedidas
as chamadas “análises de
rotina”, mas, em caso de
suspeita de alguma doença
menos comum, o médico
pode precisar de pedir
análises mais específicas ou
exames de imagem.
O risco de não fazer as
análises prescritas pelo seu
médico consiste em não se
diagnosticar alguma doença
ainda não conhecida ou de
não ser possível a correta
avaliação do controlo duma
patologia já conhecida.

Existem sintomas
que são comuns
a diferentes
doenças. Por este
motivo, é tão
importante fazer
as análises que o
médico solicita.
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Os parâmetros
desviados da
normalidade
nas análises
ajudam o médico
a interpretar os
sintomas de que
se queixa ou até
detetar anomalias
das quais não
havia suspeita.
Quanto aos
valores que
estão normais,
permitem excluir
determinadas
patologias. Deste
modo, o médico
pode avaliar a
pessoa no seu
todo.
O risco de não
fazer as análises
prescritas pelo
seu médico
consiste em não
se diagnosticar
alguma doença
ainda não
conhecida ou de
não ser possível a
correta avaliação
do controlo duma
patologia já
conhecida.
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10 PARA
ANDAR DE BICICLETA
RAZÕES

TEXTO: ANA MARGARIDA MARQUES

1

SINTA-SE LIVRE

Liberte-se do stress e das
preocupações do dia a dia com um
passeio de bicicleta. Desfrute da
sensação de liberdade de pedalar
ao ar livre.

2

CUIDE DO CORAÇÃO

É um excelente exercício
para fortalecer o coração.
Andar de bicicleta ajuda a manter
o corpo saudável e a prevenir as
doenças cardiovasculares.

3

MELHORE A SUA
APTIDÃO FÍSICA

Pedalar contribui para trabalhar
os principais músculos, protege
as articulações e ajuda a manter o
corpo a funcionar bem.

4

5

USE COMO MEIO
DE TRANSPORTE

A bicicleta pode ser uma
alternativa ao automóvel,
sobretudo nas distâncias mais
curtas que nem sempre é possível
fazer a pé.

6

ECONOMIZE

7

SEJA AMIGO DO
AMBIENTE

Sobretudo nas grandes
cidades, em hora de ponta, mas
não só, andar de bicicleta pode
ajudar a economizar tempo e
também combustível.

Ao escolher a bicicleta como meio
de transporte, está a contribuir
para a qualidade do ar que todos
respiramos.

8

TORNE A VIDA
MAIS FÁCIL

A logística da bicicleta é simples.
É um veículo fácil de guardar, de
transportar e de estacionar, com
um baixo custo de manutenção ao
longo do tempo.

9

EXPLORE NOVAS
ROTAS

Pela facilidade com que
circulamos de bicicleta, pedalar
permite explorar uma enorme
variedade de locais e de rotas.

10

PROMOVA O
CONVÍVIO

Organize passeios de bicicleta
com amigos ou com a sua família,
desfrutando de boa companhia
enquanto pedala.

DESPERTE O CORPO

Optar pela bicicleta como
meio de transporte é uma forma
simples e prática de introduzir a
atividade física no seu dia a dia.

Liberte-se do stress e das preocupações do
dia a dia com um passeio de bicicleta.
Diabetes
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ENTREVISTA A TERESA HEITOR, PROFESSORA DE ARQUITETURA NO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

CIDADES SAUDÁVEIS
A arquiteta e professora universitária Teresa Heitor destaca a
responsabilidade social da arquitetura no processo de aquisição de
comportamentos saudáveis, sobretudo através da integração da
atividade física não programada nas rotinas.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO
FOTOGRAFIA LUIS RIBEIRO

Perfil
Teresa Valsassina
Heitor é arquiteta e
professora do Instituto
Superior Técnico. A par
da atividade docente,
é investigadora do
Núcleo de Arquitectura
do Instituto de
Engenharia de
Estruturas, Território
e Construção, onde
se especializou na
área dos estudos
espaço-funcionais, com
enfoque nos ambientes
de aprendizagem.

Teresa Heitor escolhe
para local da entrevista o
Instituto Superior Técnico
- referência nos domínios
da Engenharia, Arquitetura,
Ciência e Tecnologia. O
Campus da Alameda marca
a cidade de Lisboa e, por si
só, desperta a reflexão sobre
arquitetura na cidade. Como
todos os dias, a docente
prefere deslocar-se a pé,
trocando os elevadores
pela escadaria larga do
Pavilhão de Engenharia
Civil. Em entrevista, revela
que muitas questões sobre
acessibilidade e estratégias
para que as pessoas
privilegiem a caminhada
continuam por estudar.
Que papel pode a
arquitetura ter no combate
aos principais problemas de
saúde pública atuais?
A arquitetura tem uma
dupla condição: a de variável
dependente e a de variável
independente. Enquanto
variável dependente, a
arquitetura é produzida

às doenças da altura sobretudo a tuberculose - e
também o combate à falta
de higiene que grassava nas
cidades, nos edifícios e nos
hábitos das pessoas.
A arquitetura atual pensa
na saúde física e mental das
pessoas?
Há já um conjunto de
experiências orientadas
para essas questões. E
falo também ao nível da
investigação. É muito
importante a investigação
na área da arquitetura que se
debruce sobre estes pontos,
porque é conhecimento que
se está a construir com um
foco muito direcionado para
a aplicação prática. Neste
contexto, há um movimento
que nasceu nos Estados
Unidos da América (EUA),
o evidence-based design1,
que à semelhança daquilo
que ocorre na medicina –
evidence-based medicine
- está muito centrado
nos espaços da saúde. Foi
desenvolvido por um grupo

Evidence-based design é uma metodologia que baseia as decisões sobre o ambiente construído em investigação credível, para ter os
melhores resultados possíveis. A recolha de dados fidedignos e a realização de simulações computacionais evita que se tenham de corrigir
erros depois da construção. (Fonte: Center for Health Design)

1
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por um conjunto de
circunstâncias que vão
desde as condições
geomorfológicas - a
paisagem - até às condições
políticas e ideológicas do
momento, passando também
pelas condições económicas
e sociais. Mas a arquitetura
também é uma variável
independente, porque tem
efeitos e conforma os usos
e os comportamentos das
pessoas. Nesse sentido,
tem um papel muito
relevante naquilo que
é o combate a uma das
causas já perfeitamente
identificadas desse conjunto
de doenças: o sedentarismo.
Ora, a arquitetura pode
promover, de um modo
subliminar, formas de as
pessoas exercerem mais
atividade física. Estas
preocupações da arquitetura
com a saúde não são
recentes. No século XIX, o
movimento higienista teve
uma forte incidência sobre
as condições das cidades
e dos edifícios. O combate
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que trabalha especificamente
na arquitetura hospitalar.
Os resultados que até agora
temos desse trabalho de
investigação apontam
nalgum sentido em
particular?
São trabalhos que, até pela
própria forma como são
desenvolvidos, não têm uma
capacidade de generalização
muito forte, mas os
resultados são obtidos pela
observação da realidade, e
aí têm uma tradução quase
imediata na melhoria dos
espaços.
Outro dos movimentos que
sobressaem neste âmbito
é o active design, em
português, o Projeto Ativo.
Em que é que consiste?
O active design é um
movimento que também é
originário dos EUA, onde
as preocupações com a
obesidade e as doenças
crónicas decorrentes do
sedentarismo são mais
fortes. Países como o Canadá
e a Austrália também
têm desenvolvido muito
trabalho nesta área. O active
design propõe a promoção
da atividade física através
do desenho do espaço
construído, de uma forma
subliminar, que não obriga
as pessoas a fazer atividade
física programada, mas
antes uma atividade física
regular, integrada nas rotinas
quotidianas. Procura criar
condições na envolvente
construída que permitam
integrar a atividade física
moderada nas rotinas
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No planeamento
do bairro, ou
seja, a uma
escala mais local,
deve haver uma
boa distribuição
dos lugares
onde há acesso a
comida saudável.

diárias, de uma forma não
programada. Para além
do desenho de melhores
espaços, o active design
prevê também nos seus
princípios a capacidade de
o espaço físico promover o
acesso a uma alimentação
saudável.
Através de uma maior
acessibilidade aos
produtos?
Sobretudo isso. No
planeamento do bairro,
ou seja, a uma escala
mais local e não tanto
da cidade, deve haver
uma boa distribuição dos
lugares onde há acesso a
comida saudável. Localizar
essa comida em espaços
estratégicos, que são mais
facilmente percorridos
e constituem pontos de
passagem obrigatória.
O active design coloca
também bastante ênfase
na localização de pontos
de água, ao nível da cidade,
para promover a sua
ingestão.
Como é que se podem
projetar cidades mais
ativas e saudáveis?
Temos um bom exemplo
próximo de nós, de uma
cidade que é apontada
como um caso de
sucesso: Ponte Vedra,
na Galiza. Inclusive até
ganhou um dos prémios
de active design. A
questão tem sobretudo
a ver com a criação de
percursos que sejam
cómodos e agradáveis
e que simultaneamente
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emitam um sentimento de
segurança - que é outro
dos aspetos essenciais
para o promover do
caminhar. E quando
falamos em segurança,
temos vários tipos de
segurança: a segurança
relativamente aos riscos
mais frequentes no
caminhar, como a queda ou
o perigo de atropelamento,
mas também a segurança
contra roubos, por
exemplo. Aspetos como
a iluminação são muito
importantes neste
contexto.
E no ambiente de trabalho,
como é que se pode
promover a prática de
atividade física?
Há uma série de iniciativas
- em Portugal ainda
estamos muito aquém para trazer esses hábitos
para o local de trabalho,
onde as pessoas passam
a maior parte do seu
tempo e têm práticas
muito sedentárias. Ao
nível da organização do
espaço, aspetos como as
comunicações verticais,
ou seja, as escadas, devem
ser tidos em conta. Os
americanos têm feito
experiências com algum
sucesso, por exemplo, com
os elevadores que alternam
os pisos, obrigando
sempre a fazer pelo menos
um lance de escadas.
Essa questão, sobretudo
nos EUA, onde há uma
grande verticalização do
ambiente construído e
dos espaços de trabalho,

«O trabalho com
a comunidade é
fundamental.»
«O espaço
físico tem que
dar resposta
e oferecer as
condições para
que as pessoas
se sintam
confiantes.»
«O active design
coloca também
bastante ênfase
na localização de
pontos de água»
«A sensibilização
vai desde a
construção
de mapas de
caminhabilidade,
aplicações
interativas, entre
outros»

Entrevista

A arquitetura pode
promover, de um modo
subliminar, formas de as
pessoas exercerem mais
atividade física.

faz todo o sentido, mas não
é uma forma totalmente
subliminar de promover a
atividade física, pois tem um
sentido de obrigatoriedade.
Outra estratégia é a de
distanciar o estacionamento
para obrigar a uma caminhada
diária entre o lugar onde se
estaciona o carro e o local
de trabalho. São práticas
difíceis de aceitar, chocam
com os hábitos adquiridos, e
por isso é preciso haver, em
simultâneo, um trabalho de
motivação. Não chega pôr um
cartaz a dizer “suba as escadas
porque vai perder calorias”, é
preciso haver um trabalho que
motive as pessoas a aceitar

aquele tipo de mensagem
e a incorporá-la nas suas
práticas. Esta sim é uma
questão muito complicada.
Muitas vezes esbarramos
também com outras
exigências, nomeadamente os
regulamentos dos incêndios,
acessibilidade condicionada,
etc.
Se a arquitetura não é
suficiente para alterar os
hábitos, que estratégias
podem ser usadas para
envolver as pessoas?
O trabalho com a comunidade
é fundamental, para criar
aquilo que se chama de
literacia espacial ou literacia

urbana, ou seja, sabermos ler
o espaço físico e até que ponto
este nos pode ajudar a ter
comportamentos saudáveis.
Deve haver um trabalho a
nível local, do bairro, muito
próximo da comunidade, desde
o médico de família - que
pode ir dando informação,
sugestões e recomendações às
pessoas, “faça este caminho,
faça aquele”. Mas é evidente
que o espaço físico tem que
dar resposta e oferecer as
condições para que as pessoas
se sintam confiantes para fazer
esse determinado percurso.
Há muito trabalho com a
comunidade que é importante
fazer, mas a informação tem
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que ser passada dessa forma
participada. Não basta pôr
painéis nas ruas a dizer que
“do ponto A ao ponto B são
cinco minutos, o que equivale
a X calorias”. Isso acaba por
se perder. A sensibilização
vai desde a construção de
mapas de caminhabilidade,
aplicações interativas, os
chamados jogos sérios, entre
outros.
Para além do médico, que
outros atores na comunidade
devem estar envolvidos?
As escolas podem ter um
papel muito importante, no
sentido de promover essa
consciência na população
mais jovem. O centro de
saúde também é fundamental,
e existem outros agentes
que hoje fazem parte dessa
comunidade, como, por
exemplo, as farmácias. No
meu bairro, que tem um índice
de população envelhecida
elevadíssimo, um dos locais
que eu considero que presta
um grande serviço social é,
por exemplo, uma loja de uma
de uma operadora móvel. As
senhoras da loja passam o dia
a ensinar os idosos a mexer no
telemóvel. É de uma ternura
incrível. O pequeno comércio
de rua, embora fragilizado e
longe de ter formação para
essa tarefa, também poderia
vir a fazer parte de uma rede.
O importante é construir
essa rede. E depois, claro, as
juntas de freguesia, sobretudo
com os centros de apoio, os
centros sociais, que teriam
também um papel muito
importante. Deve haver
uma atitude, em termos da
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comunidade, que resulta de
uma formação e que permite
criar esses pontos de apoio
distribuídos no bairro. Exige
de facto campanhas de
promoção e de sensibilização
das pessoas. Eu defendo
a necessidade de envolver
as pessoas e fazer chegar a
mensagem de que somos
todos vulneráveis.
No que toca à população
infantil, que aspetos devem
ser considerados para
combater o sedentarismo?
A questão da segurança é
fundamental. A cidade de
Ponte Vedra, que há pouco
referi como um bom exemplo,
concebeu um modelo de
localização de escolas de
modo a permitir que todas
as crianças fossem a pé para
a escola. Esse é um trabalho
que não é fácil. Pode ser
feito numa pequena cidade e
dificilmente é replicável em
cidades de maior dimensão.
Mas a escola tem o papel
muito importante de, nas
suas atividades e rotinas, ir
promovendo a atividade física.

Defendo a
necessidade
de envolver
as pessoas e
fazer chegar a
mensagem de
que somos todos
vulneráveis.
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DIA MUNDIAL DA DIABETES

CONFERÊNCIA CELEBRA PAPÉIS
DA MULHER NA DIABETES
A APDP, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, promoveu no dia 14 de
novembro a conferência “Mulher e Diabetes”, dando espaço aos testemunhos, ideias
e opiniões de várias mulheres que, de diferentes formas, estão ligadas à diabetes e à
saúde. O Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lisboa ficou completo para ouvir um
conjunto de convidadas que olham para a diabetes de diferentes prismas: na primeira
pessoa, na família e na sociedade.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO FOTOS LUÍS RIBEIRO

1

2

1

«Atuar hoje para melhorar o amanhã
é capacitar as mulheres e as raparigas
com conhecimento, mas também com
recursos adequados»
Isabel Ramoa, Sociedade Portuguesa de Diabetologia.
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2

«A evolução da sociedade e do poder de compra
trouxeram hábitos que tendem a gerar mais e
mais casos de diabetes.»
Cristina Soares, administradora do jornal Público.

Acontece na APDP

3

3

«O tempo das mulheres não
é o tempo dos homens»
Maria Antónia Palla, jornalista.

4
«Aquilo que no início para
mim era cadastro - a
diabetes - passou a ser
currículo»

4

Filipa Fortunato, autora
do livro Mia.

5

5
«Fico muito satisfeita pelo
facto de as organizações
de saúde começarem a
olhar para os problemas
específicos da mulher»
Maria de Belém Roseira,
jurista e política portuguesa.

6

6

«Todos nós temos que estar
conscientes e, embora a
palavra não seja a melhor,
temos que banalizar a
diabetes, para sabermos
todos do que é que se trata.»
Maria Antónia Almeida Santos,
Deputada.

7

«Ensinar as pessoas a saber
tratar-se, devolvê-las à
sociedade foi sempre a
grande preocupação da
associação»

7

José Manuel Boavida, Presidente
da APDP

8

8

«Vamos privilegiar este
canal de comunicação,
investir na saúde, que é
também investir nos direitos
sociais, no bem-estar e na
cidadania»
Ricardo Robles, vereador
na Câmara Municipal de Lisboa.
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Mede a tua doçura

O sedentarismo é um factor de risco
para o desenvolvimento da doença. Leva uma vida activa!
Vamos tirar as medidas à diabetes.

“PORQUE GOSTO DE MIM”
PREVENÇÃO DA DIABETES NA EDP
NO MÊS DA DIABETES, A SÃVIDA, SERVIÇOS DE SAÚDE DA EDP, PROMOVEU
UMA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DA DIABETES TIPO 2 DESENVOLVIDA NO
ÂMBITO DE UMA PARCERIA ENTRE A EDP E A APDP.

Novembro
Mês da Diabetes

PARCERIA
COM A MÉDIS

Está a decorrer a
campanha “Mede
a tua doçura”,
uma parceria
entre a APDP
e a Médis, que
promove o
diagnóstico,
prevenção e
controlo da
diabetes tipo 2,
junto de clientes
“empresas” da
seguradora.
Os objetivos são
diagnosticar
e identificar
pessoas com
diabetes tipo
2, bem como
identificar
pessoas com risco
acrescido de vir
a desenvolver
diabetes tipo 2,
referenciando-os
para a frequência
de programas
de educação
em grupo para
alteração do
estilo de vida.

Em novembro, no mês da diabetes, a Sãvida,
serviços de saúde da EDP, promoveu a
iniciativa “Porque Gosto de mim”, uma
campanha de prevenção da diabetes tipo 2
desenvolvida no âmbito de uma parceria entre
a Energias de Portugal (EDP) e a Associação
Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP).
Durante 15 dias, a campanha compreendeu a
realização de rastreios da diabetes através de
questionários de risco, em instalações da EDP,
de norte a sul do país, e mensagens diárias de
sensibilização na rede interna, dirigidas aos
trabalhadores da empresa.
RASTREIOS DA DIABETES
Os dias de rastreio permitiram o
conhecimento do risco de diabetes por
parte dos participantes e, em alguns casos,
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o diagnóstico precoce da diabetes. Foi dado
a conhecer, aos trabalhadores com risco
acrescido de vir a ter diabetes, o projeto
“Gosto de mim”, um programa educativo
de 12 meses, composto por sete sessões de
acompanhamento, e cujo objetivo é motivar
os participantes para a mudança do estilo
de vida, prevenindo ou retardando assim
o aparecimento futuro da diabetes. Este
programa é desenvolvido por profissionais de
saúde da Sãvida que tiveram formação prévia
com a equipa de saúde da APDP.
Como explicou Joaquim Arenga, da
Administração da Sãvida: “Os rastreios
servem para diagnosticar, motivar para
a prevenção e mobilizar as pessoas para
programas de reeducação, como é o caso do
programa Gosto de mim.”.

Acontece na APDP

VISITA DE MARCELO REBELO DE SOUSA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA COMEMORA
DIA MUNDIAL DA DIABETES NA APDP
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MARCELO REBELO DE SOUSA, E O MINISTRO DA SAÚDE,
ADALBERTO CAMPOS FERNANDES, ASSINALARAM O DIA MUNDIAL DA DIABETES COM UMA
VISITA À SEDE DA APDP, ONDE PARTICIPARAM NUMA SESSÃO COMEMORATIVA DESTA DATA.
TEXTO IOLANDA VERÍSSIMO FOTOGRAFIAS © 2016-2018 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PORTUGUESA
Marcelo Rebelo de Sousa centrou o
discurso na importância da prevenção
da diabetes.

O Presidente da República saudou todas as
pessoas presentes na sessão comemorativa,
em especial os profissionais de saúde da
APDP.

O

Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa, e o Ministro da Saúde, Adalberto
Campos Fernandes, visitaram no dia 14
de novembro a sede da APDP, em Lisboa, para
participar numa sessão comemorativa do Dia
Mundial da Diabetes. «Mais vale prevenir do
que remediar» foi uma das mensagens fortes do
discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que lembrou
que a prevenção «passa pelas pessoas, pela maneira
como vivem e por estarem despertas para o seu

estado de saúde». O Presidente deixou ainda uma
palavra de apreço à APDP, elogiando o caráter
precursor do trabalho desta que é a associação de
doentes mais antiga do mundo. «Quando se diz
que somos os melhores do mundo em tanta coisa,
até nisso fomos os melhores do mundo: fomos
os primeiros a ter uma entidade associativa que
nasceu para lidar com essa nova realidade que era a
diabetes. E agora importa que continuemos a ser os
primeiros”, desafia.
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LISBOA ILUMINADA DE
AZUL PELA DIABETES
NO DIA MUNDIAL DA DIABETES
DECORRERAM VÁRIAS INICIATIVAS NA
CAPITAL PARA ASSINALAR A EFEMÉRIDE.

DIA MUNDIAL DA
DIABETES EM
BRUXELAS
No Dia Mundial da
Diabetes, a Federação
Internacional de Diabetes
(IDF) organizou um
evento em Bruxelas
com representantes das
comunidades da diabetes
de vários países do
mundo. Em representação
de Portugal, estiveram
presentes Luís Gardete
Correia, vice-presidente da
IDF, Fátima Mata-Mouros,
enquanto mãe de três filhas
com diabetes, e Alexandra
Costa, enquanto pessoa
com diabetes e educadora.
Os tópicos incidiram no
papel fundamental da
mulher na prevenção,
no apoio e nos cuidados
da diabetes, na diabetes
enquanto epidemia global
e estratégias internacionais
para a mudança, com uma
perspetiva multissetorial
através do testemunho de
pessoas com diabetes, de
pais, de educadores, de
decisores nacionais, da
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Organização Mundial de
Saúde e da IDF.
A MULHER E A DIABETES
O tema para assinalar a
efeméride em 2017 foi
“A Mulher e a Diabetes,
pelo direito a um futuro
saudável”. No mundo, 1 em
cada 12 mulheres vive com
diabetes e muitas delas não
têm acesso à educação, ao
tratamento e aos cuidados
de saúde adequados. A
campanha visou promover
a importância do acesso
equitativo de todas as
mulheres às terapêuticas
adequadas, às tecnologias
da saúde e à educação
terapêutica, pontos-chave
para uma boa autogestão
da diabetes. É fundamental
que se promova o aumento
das capacidades e
competências das pessoas
com vista à prevenção
da diabetes tipo 2, ao
tratamento da diabetes e à
prevenção de complicações.

Em 2017, o Dia Mundial da
Diabetes foi assinalado um
pouco por todo o globo. Na
capital portuguesa, mais
de uma centena de pessoas
juntaram-se para uma
caminhada noturna pelos
miradouros de Alfama,
organizada pela Câmara
Municipal de Lisboa, a
APDP e outros parceiros.
No final do passeio, os
participantes reuniramse na Praça do Município,
onde assistiram a uma

atuação da Tuna Médica
de Lisboa e formaram o
Círculo Azul da Diabetes.
Porque os cuidados de
alimentação constituem
uma das principais formas
de combater a diabetes, foi
promovida a ação “Prato
Azul - Comer informado”,
com ementas “azuis” e
saudáveis, no Mercado de
Campo de Ourique.
Simbolicamente, alguns
monumentos iluminaramse também de azul.

NA CAPITAL PORTUGUESA, MAIS
DE UMA CENTENA DE PESSOAS
JUNTARAM-SE PARA UMA CAMINHADA
NOTURNA PELOS MIRADOUROS DE
ALFAMA, ORGANIZADA PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE LISBOA, A APDP E
OUTROS PARCEIROS.

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

ENCONTROS DO NÚCLEO JOVEM APDP

E

m 2018 manteremos os nossos Encontros
do Núcleo Jovem APDP. Os encontros são
mensais e ocorrem na última 4.ª feira de
cada mês, das 18h às 20h. São moderados por
jovens adultos com diabetes tipo 1. Todos os
jovens com diabetes, familiares e amigos estão
convidados a marcar presença. As datas são: 31
janeiro, 28 fevereiro, 28 março, 26 abril, 30 maio,
27 junho, 25 julho, 26 setembro, 31 outubro, 28
novembro.
Já os “Encontros entre Pais”, são moderados
pela mãe de uma jovem adulta com diabetes.
Estes encontros são dirigidos a pais/avós/
cuidadores de crianças e jovens com diabetes
tipo 1, também das 18h às 20h. As datas são:
8 fevereiro, 12 abril, 14 junho, 11 outubro, 13
dezembro.
Os encontros são gratuitos e abertos a toda a
comunidade com diabetes. Inscrição através do
email cursos@apdp.pt.

UM TESTEMUNHO INSPIRADOR
Sou o Jonas Venâncio, tenho 30 anos, natural
de Mértola, vivo em Frankfurt, na Alemanha, e
sou fisioterapeuta.
Sempre joguei futebol e futsal, fiz parte das
seleções distritais do Alentejo. Em 2010 foi-me diagnosticada a diabetes tipo 1. Em 2013
após uma reportagem na televisão, soube
da seleção nacional de futsal para pessoas
com diabetes, em 2014 juntei-me à seleção e
participei no Campeonato Europeu DiaEuro na
Hungria, em 2015 na Roménia e em 2016 fui
nomeado capitão na Bósnia.
Em 2017, mudei-me para a Alemanha. Integrei a equipa de futsal “América Latina” participando em vários torneios. No início da época
recebi uma proposta do Darmstad 98 futsal,
equipa da 1.ª divisão Alemã. Além da língua,
tive de esperar cerca de dois meses pelo
meu passe internacional. Após quatro jogos
com Darmstad, surge uma surpresa maior,

«A força
vem da forma
como olhamos
a vida.»

a chamada à seleção da
região de Hessen, onde
participei em cinco treinos
Jonas Venâncio,
30 anos
e um torneio.
No meio disto tudo, fica a
mágoa por não ter continuado a representar
a seleção portuguesa de pessoas com diabetes.
Quero mostrar a todos os jovens com diabetes que temos as mesmas capacidades que
qualquer outra pessoa, a força vem da forma
como olhamos a vida, da forma como enfrentamos as dificuldades, com persistência
e luta. Acreditem em vocês, temos de ser os
primeiros a acreditar em nós mesmos para
que depois os outros acreditem também!
Por último, um agradecimento à APDP, ao
NJA e à Alexandra Costa pelo convite, treinadores e colegas, aos meus familiares e
amigos, e em especial aos meus sobrinhos.

YOUNG LEADERS
IN DIABETES
Decorreu de 5 a
8 de dezembro
de 2017, em
Abu Dhabi,
o Congresso
Mundial de
Diabetes da
Federação
Internacional de
Diabetes (IDF).
Desde 2011 que
existe o programa
Young Leaders in
Diabetes (YLD), o
qual visa formar
jovens de todo
o mundo para o
desenvolvimento
de projetos
educativos na
comunidade. Este
ano, o português
Pedro Pires foi
selecionado
para integrar o
programa, tendo
completado esta
primeira etapa
com sucesso.
A Alexandra
Costa e o Manuel
Gonçalves, ambos
membros dos
YLD desde 2013,
receberam este
ano o Certificado
de Graduação
de Mentores dos
YLD, ficando a dar
apoio aos atuais
jovens líderes e
à implementação
dos seus projetos.
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TECNOLOGIAS AVANÇADAS
PARA A DIABETES
LOCAL AUSTRIA CENTER VIENNA, Áustria

A 11ª Conferência Internacional em
Tecnologias Avançadas e Tratamentos
para Diabetes abordará os mais recentes
avanços tecnológicos e dispositivos
inovadores na área da diabetes.

ENTREVISTA MOTIVACIONAL
NA INSULINOTERAPIA
LOCAL APDP Lisboa

Esta formação promove a aprendizagem
e prática de técnicas de conversação
especificas para a Entrevista Motivacional,
uma abordagem que pretende aumentar a
motivação intrínseca da pessoa com vista à
adoção de um novo comportamento.

14
a 17

18

abril

fevereiro

Eventos e Cursos de Formação
Para Profissionais de Saúde

20
a 22
fevereiro

16
e17
fevereiro

ENCONTRO “O CORAÇÃO DA
DIABETES”
LOCAL SUD Lisboa

Com o patrocínio científico da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia e da Sociedade
Portuguesa de Diabetologia, o objetivo
deste encontro é criar pontes entre os
saberes da diabetologia e da cardiologia.
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5ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE
ENDOCRINOLOGIA (ICED)
LOCAL RIADE Arábia Saudita

Mais de 1500 participantes são esperados
nesta conferência que pretende atualizar
os profissionais de saúde sobre os tópicos
mais relevantes na área da Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo.

CONTACTOS
APDP
R. Rodrigo da
Fonseca 1,
1250-189 Lisboa
Tel.: 213 816 140
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

Agenda

ENCONTRO NÚCLEO JOVEM
LOCAL APDP Lisboa

A partilha de experiências e a melhoria
das competências na gestão da diabetes
estão entre os objetivos dos encontros do
Núcleo Jovem da APDP, direcionado para
jovens com diabetes, familiares e amigos.
Repete a 28 de março e 26 de abril.

CONVERSAS PARA PESSOAS
COM DIABETES TIPO 2
LOCAL APDP Lisboa

Incentivar a conversação entre pessoas
com diabetes tipo 2 pode contribuir
para um maior conforto em assumir a
responsabilidade no controlo da sua
diabetes. Repete a 9, 16 e 23 de fevereiro.

2

CONTACTOS
APDP
R. Rodrigo da
Fonseca 1, 1250189 Lisboa
Tel.: 213 816 140
Tlm.: 936 186 340
cursos@apdp.pt
www.apdp.pt

fevereiro

28

fevereiro

Cursos e Atividades de Grupo

22
fevereiro

Para Pessoas com Diabetes,
Familiares e Prestadores de Cuidados

CUIDADOS ÀS PESSOAS
IDOSAS COM DIABETES
LOCAL APDP Lisboa

Destinado a trabalhadores de instituições
para pessoas idosas, este curso pretende
melhorar as competências nos cuidados
ligados à diabetes, nomeadamente à
vigilância e ao controlo.

3
e17
fevereiro

SÁBADOS DESPORTIVOS
LOCAL QUINTA DAS CONCHAS Lisboa

O objetivo fundamental desta atividade é
a promoção de exercício físico para todos
os utentes, independentemente da sua
idade, género ou capacidade física, num
ambiente divertido e familiar.
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Diabético ilustre

Theresa Mary May
T

B.I.

Theresa May é a atual
Primeira-ministra do Reino
Unido. Em 2013, May foi
diagnosticada com diabetes
tipo 2 após uma fase de perda
de peso. Porém, o tratamento
oral não resultou e, depois
de novos exames, recebeu o
diagnóstico de diabetes tipo 1.

CRÓNICA DE
LUÍS GARDETE
CORREIA
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heresa May é a atual Primeiraministra do Reino Unido,
pertencendo ao Partido
Conservador. É o rosto do Brexit, isto
é, do afastamento deste estado da
Comunidade Europeia. No anterior
governo presidido por David Cameron
ocupava o lugar de Ministra do
Interior.
Bancária, foi sempre conhecida
por comportamentos eurocéticos.
Envolvida desde muito cedo na
política pelo partido conservador,
começou por ser vereadora do distrito
londrino de Merton, entre 1986 e
1994. Em 1997, tornou-se parlamentar
conservadora pelo distrito de
Maidenhead. Lutou fortemente pela
melhoria das condições de vida do
distrito que representava. De 1999 a
2010 fez parte do Governo Sombra do
Secretário de Estado da Educação e
do Emprego e do Secretário de Estado
do Trabalho e Pensões. Entre 2002 e
2003 foi a primeira mulher secretáriogeral do Partido Conservador.
Theresa May foi nomeada em 2010
Ministra do Interior do Gabinete
de David Cameron. Foi nessa
altura responsável pelo combate
à criminalidade e proteção das
fronteiras, em particular no que
dizia respeito à emigração ilegal e
terrorismo. Foi também ministra da
Mulher e Igualdade entre 2010 e 2012.
Na sequência do referendo que
desencadeou e cujo resultado não
defendeu, Cameron pediu a demissão
e abriu a corrida a novo Secretáriogeral do Partido Conservador.
Theresa May ganhou a disputa e foi
oficialmente indicada pelo seu partido
para Primeira-ministra de Reino
Unido em 13 de Julho de 2016.
Na sequência da votação, David
Cameron renunciou ao cargo de
primeiro-ministro e uma disputa

começou dentro do Partido
Conservador para sucedê-lo. Por
fim, Theresa ganhou a disputa
pela liderança do seu partido e
foi oficialmente apontada como a
nova primeira-ministra do Reino
Unido em 13 de julho de 2016.
Em 2013, May foi diagnosticada com
diabetes tipo 2 após uma fase de perda
de peso. Porém, o tratamento oral não
resultou e, depois de novos exames,
recebeu o diagnóstico de diabetes
tipo 1. Iniciou duas administrações de
insulina, mas passado algum tempo
passou a quatro ou cinco.
Num artigo publicado na revista
Balance, May explicou: “Atendendo às
minhas funções oficiais, tenho uma
vida muito irregular entre reuniões,
discursos e jantares, o que me obriga
a ter uma especial e frequente atenção
ao meu controlo. Quando eu vou fazer
um debate ou falar numa conferência,
tenho de me certificar
da minha
Alamy/Fotobanco.pt
glicemia para que eu possa ajustar
previamente conforme necessário.”
“Às vezes tenho de quebrar as
regras da Câmara dos Comuns
sobre não comer nas sessões. Como
muitas vezes algumas nozes durante
um debate evitando ser vista pelo
Presidente!”
Logo que a sua diabetes foi tornada
pública, May foi entrevistada na BBC
Radio 5, o que foi muito importante
em termos de informação ao grande
público e apoio às pessoas com
diabetes. Por exemplo, recentemente
escreveu para escolas sobre a
campanha do Diabetes UK para
garantir que as escolas compreendam
o apoio que são legalmente obrigadas
a dar às crianças com diabetes tipo 1.
É casada com Philip John May,
também ele bancário. Theresa
May não tem filhos, e tem como
passatempo passear e cozinhar.

